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بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسة تجاری مؤسسات
کوچک و متوسط آموزشی
محمدرضا حمیدیزاده ،*1منیژه قرهچه ،2مهدی عطایی ،3میکاییل پشاآبادی
 .3استاد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شهید بهشتی
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 .2استادیار ،مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .1کارشناس ارشد ،مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شهید بهشتی
 .7کارشناس ارشد ،مدیریت بازرگانی ،دانشگاه شهید بهشتی
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چکیده
شرکتها باید در محیطی با ناامنی و خطرهای محیطی فزاینده کار کنند؛ محیطی که در آن مرزهای سازمانی سیال
شده و دیدگاه غالب این است که بازاریابی سنتی دیگر پاسخگوی نظم جدید نیست .بازاریابی کارآفرینانه
پارادایمی جدید و میانرشتهای در بازاریابی است که میتواند کاستیهای بازاریابی سنتی را رفع کند .در این
پژوهش ،در پی بررسی اثر ابعاد این پارادایم بر عملکرد شناسة تجاری مؤسسات کوچک و متوسط آموزشی
هستیم .این پژوهش از نظر طرح تحقیق ،توصیفی -پیمایشی و از منظر هدف ،کاربردی است .دادهها از طریق توزیع
پرسشنامه میان کارمندان و مشتریان  77مؤسسة آموزشی کوچک و متوسط شهر شیراز جمعآوری شده است .روش
نمونهگیری پژوهش روش آسان است .مدل مفهومی شامل هشت متغیر بوده و هفت فرضیه طراحی شده است .برای
آزمون مدل از نرمافزار  SMART-PLSاستفاده شده است .در این پژوهش ،بعد فرصتگرایی بر عملکرد شناسة
تجاری اثر معنادار نداشته است .عالوه بر این ،مشخص شد که بعد مشتریگرایی بیشترین اثر معنادار و بعد
ریسکپذیری نیز کمترین اثر معنادار را بر عملکرد شناسة تجاری داشته است .با توجه به تأییدنشدن اثر
فرصتگرایی بر عملکرد شناسة تجاری ،توصیه میشود در مطالعات آتی این بعد بیشتر بررسی شود.
واژههای کلیدی :ابعاد بازاریابی کارآفرینانه ،عملکرد شناسة تجاری ،مؤسسات کوچک و متوسط آموزشی

* نویسندۀ مسئول:

تلفن72323372010 :

Email:M_hamidizadeh@sbu.ac.ir

120

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورۀ  ،7شمارۀ  ،2تابستان 3131

مقدمه
به تازگی ،زمینهای جدید در بازاریابی با عنوان "بازاریابی کارآفرینانه " توجه زیادی را به خود
3

جلب کرده است که از رابطة قدرتمند بین کارآفرینی و بازاریابی ایجاد شده است .به نقل از
لیم ( ،)2732لودیش و همکاران )2773( 2در مطالعة خود دربارۀ چهارده سرمایهگذار بزرگ
آمریکایی ،که در بیش از دویست طرح کارآفرینانه سرمایهگذاری کرده بودند ،دریافتند که
بازاریابی باالترین رتبه را در فعالیتهای کسبوکار آنها داشته است ()Lim et al., 2012;1
در اغلب موارد ،بازاریابی کارآفرینانه بازاریابی در مؤسسات کوچک و متوسط شناخته شده
است (برای مثال :جونز2733 ،1؛ بچرر2732 ،7؛ لیم .)2732 ،5رفتار بازاریابی در بنگاههای
کوچک و متوسط با بنگاههای بزرگ تفاوت زیادی دارد .بنگاههای کوچک نسبت به
بنگاههای بزرگ به دالیل متعددی کارآفرینانهتر رفتار میکنند .بنگاههای کوچک نسبت به
بنگاههای بزرگ اقتصادی توانمندی مالی و انسانی کمتری دارند ،ساختار رسمی و نظام رسمی
ارتباطات کمتری دارند و گرایش به شهود و ساختارهای غیر رسمی ارتباطات در آنها بیشتر
است؛ همچنین فرایندهای تصمیمگیری ساده و موقتی و نیز فردی دارند .این بنگاهها به علت
الیههای مدیریتی کمتر ،بهتر میتوانند با مشتریان ارتباط برقرار کنند ،پاسخگوی آنها باشند و
به اطالعات مورد نظر آنها دست یابند (.)Kilenthong et al., 2010;5
تعداد مراکز آموزشی ،که میتوان آنها را جزء مؤسسات کوچک و متوسط به شمار آورد،
افزایش قابل مالحظهای یافته است و مدیران این مؤسسات کوچک و متوسط به ضرورت
چالشهایی مانند :ظهور فناوریهای آموزشی نوین ،تقاضاهای جدید بازار مانند تقاضای شرکتی
از جانب ادارات و سازمانها برای آموزش کارمندان ،نزدیکشدن شاخصهای کیفی مراکز به
یکدیگر و اهمیتیافتن عملکرد و نقش شناسة تجاری بر اهمیت گرایش مؤسسات به سوی
چشماندازهای نوین بازاریابی و پارادایم نوین بازاریابی کارآفرینانه اذعان داشتند.
1. Entrepreneurial Marketing
2. Lodish et al.
3. jones
4. Becherer
5. Lim
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هدف اصلی از انجام این تحقیق تبیین مفهوم بازاریابی کارآفرینانه و ابعاد آن و نیز آثار این
ابعاد بر عملکرد شناسة تجاری مراکز آموزشی کوچک و متوسط است .برای دستیابی به این
هدف مقاله به این شرح سازماندهی شده است :پس از مقدمه و بیان مسئله به تعاریف و مباحث
علمی پرداخته شده و سپس پیشینة موضوع مورد بررسی قرار گرفته است .الگوی مفهومی
پژوهش با اقتباس از مطالعة بچرر ( )2732و هریس ( )2772طرح و بررسی شده و در نهایت
یافتهها و پیشنهادها آورده شده است.
مروری بر ادبیات موضوع
بازاریابی کارآفرینانه

در طول سه دهة گذشته ،جذابیت بخش بنگاههای کوچک و متوسط بسیار افزایش یافته و به
جنبههای بازاریابی و کارآفرینی آن بسیار توجه شده است؛ همچنین زمینة تحقیقاتی جدیدی به
منظور مرتبطساختن این دو زمینة علمی ایجاد شده است؛ با وجود این رفتار کارآفرینانه از
گذشته با بنگاههای کوچک و متوسط در نظر گرفته شده ولی بازاریابی بر فهم فعالیت و
فرایندهای درون شرکتهای بزرگ متمرکز است( .)Hills et al., 2006;1بازاریابی
کارآفرینانه از سال  3302در کنفرانسی در دانشگاه ایلینویز تحت حمایت مجمع بینالمللی
کسبوکارهای کوچک 3و انجمن بازاریابی آمریکا مطرح شد ولی در آن زمان با اقبال
چندانی روبهرو نشد()Ionita,2012;132؛ تا اینکه از سال  3301هماندیشی ساالنهای در انجمن
بازاریابی آمریکا برای بررسی فصل مشترک بازاریابی و کارآفرینی معین شد و مورد توجه
بسیاری از محققان دانشگاهی قرار گرفت .آخرین فعالیت صورتگرفته در زمینة بررسی این
فصل مشترک نیز اجالس سران چارزتون 2در سال 2737است که در آن به بازتعریف فصل
مشترک بازاریابی و کارآفرینی و نیز ارائة چارچوبی برای تحقیقات آتی پرداخته شده است
( .)Ibid،311از نخستین محققانی که در پی ارتباط این دو رشتة علمی بودند میتوان به موری

1

1. International Council for small business
2. Charleston Summit
3. Murray
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( )3303و تبجی و همکاران )3301( 3اشاره کرد ( .)Rezvani et al., 2013;298اولین
مطالعهای که با نگاه عملگرایانه در زمینة فصل مشترک بازاریابی و کارآفرینی انجام شده
مطالعة هیزریخ )3303( 2و نیز مطالعة وورتمن و همکاران )3303( 1است .آنها در تحقیقات
خود با سرمایهگذاران چهارده شرکت نوآور آمریکایی مصاحبههایی انجام دادند و بر بعد
نوآوری به عنوان فصل مشترک بازاریابی و کارآفرینی تأکید داشتند(.)Hills, 2008;101
بازاریابی کارآفرینانه مفهومی است که از علومی با حوزههای متعدد مشتق شده است و
تعریفی واحد دربارۀ آن وجود ندارد .محققان ،بازاریابان و دانشگاهیان بر جنبههای متفاوت این
مفهوم متمرکز بوده و هرکدام بنا به زمینة علمی خویش از این مفهوم استفاده کردهاند ( Jones,

 .)2010; 143در مورد بازاریابی کارآفرینانه تعاریف متعددی ارائه شده که برخی در جدول 3
آورده شده است .از میان تعاریف مختلف ،تعریفی که موریس و همکاران ( )2772مطرح
کردهاند در مطالعات و پژوهشهای صورتگرفته پرتکرارتر بوده و تعریف او نیز مبتنی بر ابعاد
هفتگانة بازاریابی کارآفرینانه است.
جدول  .1تعاریف بازاریابی کارآفرینانه
نام محقق

هیل و رایت
استوک

5

موریس و
همکاران

سال
4

تعریف

یک جریان نوین پژوهشی که توصیفکنندة گرایش بنگاههای کوچک به
 0222بازاریابی است؛ یعنی سبکی از رفتار بازاریابی است که از شخصیت مدیر مالک
مشتق شده است.
بازاریابی کارآفرینانه مفهومی است که بر نوآوری و ایجاد ایدهها در جهت یافتن
0222
مبتکرانة نیازهای بازار متمرکز است.
شناسایی و بهرهبرداری پیشدستانه از فرصتها برای کسبوحفظ مشتریان
 0220سودمند از طریق رویکردهای نوآورانه به مدیریت ریسک ،استفادة اهرمی از منابع
و خلق ارزش.

1. Tyebjee et al
2. Hisrich
3. Wortman et al.
4. Hill and wright
5. Stoke
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ادامة جدول  .1تعاریف بازاریابی کارآفرینانه
نام محقق

بجرکی

1

بکبرو و
نیستون

سال

0220

0

0222

3

0222

4

0211

میلز و
داروخ

هیلز و
هالتمن

بتیول و
همکاران

5

0210

رضوانی

1311

خداداد
حسینی

1331

تعریف

بازاریابی کارآفرینانه بازاریابی بنگاههای کوچکی است که با کارآفرینی رشد می
کنند.
بازاریابی کارآفرینانه همپوشانی بین کارآفرینی و بازارایابی است؛ بنابراین رفتاری
است که فرد یا سازمان بروز میدهد تا بتواند ایدههای بازار را تثبیت و ارتقا دهد.
در عین حال ،ایدههای جدیدی را برای خلق ارزش ایجاد میکند.
عمل بنگاههایی است که در در فرایندهای بازاریابی درگیر میشوند و به خلق
فرصتها یا کشف آنها ،ارزیابی و استخراج آنها میپردازند.
بازاریابی کارآفرینانه روحیه ،گرایش و نیز فرایند پیگیری مجدانة فرصتها و
انجام اقدامات ریسکی است که ارزش ادراکشدة مشتری را از طریق ارتباطات،
نوآوری ،خالقیت ،فروش ،نفوذ در بازار ،شبکهسازی و انعطافپذیری خلق می
کند.
برنامهریزی و اجرای خالقانه و نوآورانة اشکال متفاوت از بازاریابی که در بنگاه
های کوچک روی میدهد.
مفهوم نوظهور بازاریابی کارآفرینانه به مثابة مصداق میانرشتگی است که از تلفیق
وجوه دو رشتة عملی بازاریابی و کارآفرینی در مطالعات مدیریت ناشی شده
است.
بازاریابی کارآفرینانه شمی است که به شناسایی فرصتهای تازه و بهرهبرداری از
آنها در بازار منجر میشود و هدف نهایی آن خدمترسانی و خلق ارزش برای
مشتریان است.

ابعاد بازاریابی کارآفرینانه
بازاریابی کارآفرینانه دارای هفت بعد مبنایی است که موریس و همکاران ( )2772آن را مطرح
کردهاند و در بسیاری از مطالعات از این ابعاد استفاده شده است (برای مثال بچرر2732 ،؛
هیکگلو2732 ،؛ رضوانی .)2731 ،چهار بعد یعنی ابعاد پیشدستبودن ،1ریسکپذیری

7

1. Bjerke
2. Backbro and Nystrom
3. Miles and Darroch
4. Hills and Hultman
5. Bettiol et al.
6. Proactive
7. Risk taking
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حسابشده ،نوآوری 3و فرصتگرایی 2از گرایش بنگاهها به کارآفرینی ریشه گرفتهاند.
پنجمین بعد ،یعنی اهرمکردن منابع ،1شاید تنها عنصری باشد که در چشماندازهای نوظهور
(مانند بازاریابی چریکی و بازاریابی رادیکال) بیشترین تأکید را به خود اختصاص داده است.
مشتریگرایی 7در چشماندازهایی مانند بازاریابی پیشدستانه ،بازاریابی رادیکال و مشتریمحور
برجسته است و ارزشآفرینی 5هم عنصر اصلی در تعاریف صورتگرفته از کارآفرینی است
(.)Morris et al., 2002; 5
پیشدستبودن :امروزه ،نمیتوان در ارتباط با محیط خود منفعل بود و به طور واکنشی
عمل کرد .از ویژگیهای اصلی کارآفرینان میتوان به کانون کنترل درونی 1و نداشتن تفکر
جبرگرایانه و در چنگال قضاوقدر قرارنداشتن اشاره کرد .بیشفعال یا پیشدستبودن به معنای
تالشهای بازاریاب و بنگاه اقتصادی برای تحت تأثیر قراردادن محیط اطراف خود است
(.)Rezvani, 2013;299
تمرکز بر فرصتها :بازشناسی و پیگیری فرصتها از اقدامات بازاریابی است که برای
موفقیت بنگاههای کوچک و متوسط اهمیت حیاتی دارد .پتانسیل بازار بر اساس میزان تناسب با
قابلیتها و منابع بنگاه ارزیابی میشود .انتخاب فرصتهای "درست" نیز به توانایی بنگاهها در
شناسایی آنها و توانایی بهرهبرداری از آنها اشاره دارد و این تعیینکنندۀ موفقیت یا شکست
بنگاههاست ( .)Becherer et al.,2012;8در رویکرد کارآفرینانه به بازاریابی ،مدیران صرف
نظر از منابعی که در اختیار دارند فرصتها را دنبال میکنند و این بعد از رفتارهای اصلی
کارآفرینانه است (.)Morris et al., 2002;6
ریسکپذیری :کارآفرینان مستعد انجام اقدامات پر ریسک هستند .فرصتها در عین
حال که منافعی را در پی دارند ،همین منافع با پتانسیل خطاهای محاسباتی همراه است که

1. Innovation oriented
2. Opportunity focused
3. Resource leveraging
4. Customer orientation
5. Value creation
6. Internal locus of control
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میتواند زیانهای فراوانی را به دنبال داشته باشد .درون چارچوب کارآفرینانه ،ریسکپذیری
نهتنها یک تمایل ،بلکه یک توانایی نیز هست که سازمان باید بتواند اقدامات حسابشدهای را
انجام دهد تا خطراتی را که در پیگیری آن فرصتها هستند کاهش دهد ( Becherer et

.)al.,2012;8
گرایش به نوآوری :بازاریابی نوآوریگرا به بنگاهها این امکان را میدهد تا بر ایدههایی
که به بازارها ،محصوالت یا فرایندهای جدید منتهی میشوند تمرکز کنند .میتوان سازمانها را
بر اساس میزانی که در فعالیتهای بازاریابی خود بر نوآوری تأکید میکنند از خالقان بازارهای
جدید نوآور 3تا بازارسازان جزئی تدریجی 2دستهبندی کرد (.)Ibid,8
مشتریگرایی :تحقیقات نشان دادهاند که سازمان موفق تأکید زیادی بر مشتری دارد .این
مسئله نیز مطرح شده است که مشتریگرایی میتواند شکاف نوآوری را برطرف سازد ،چون
این تغییراتِ مبنایی در جلو دیدگان مشتریان قرار ندارند .گرایش به مشتریمحوری باعث
ایجاد رویکردهای نوآورانه به خلق ،ایجاد و حفظ ارتباطات با مشتریان میشود (.)Ibid,9
اهرمکردن منابع :اهرم کردن منابع صرفاً استفادۀ کارا از منابع محدود نیست ،بلکه
فرایندی خالق و همافزاست .در بعضی موارد ،این کار یعنی شناسایی منابعی که دیگران آن را
نمیبینند .بنگاه کوچک و متوسط با استفاده از استراتژی بازاریابی نوآورانه به منابعی دست
مییابد که با آن میتواند کار زیادی را با اندک تالشی انجام دهد .این بنگاهها میتوانند
ریسک اقداماتشان را با اقدامات اهرمیشان جبران کنند .این اقدامات مواردی هستند مانند:
بهاشتراکگذاشتن منابع و برونسپاری بعضی از فعالیتها (.)Ibid
ارزشآفرینی :ارزشآفرینی محور تعاریف کارآفرینی است .ارزشآفرینی جزء اصلی
از گرایش بازاریابی بنگاههاست .هرچند شرط اساسی مبادله ارزشآفرینی است ولی بنگاههای
کوچک و متوسط موفق بر فعالیتهای ارزشآفرینی تأکید میکنند که به بهترین حالت بتواند
با نیات استراتژیکشان در بازار رقابتی همخوانی داشته باشد .بازاریابی سنتی بیشتر بر مبادله با
مشتریان متمرکز است ،ولی بازاریابی کارآفرینانه بر نوآوری و ارزشآفرینی تأکید دارد.
1. Innovative new market creator
2. Incremental market builder
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کارآفرینان زمانی به نتایج بهتر دست مییابند که راه های جدیدی برای کشف و ایجاد ارزش
پیدا کنند (.)Ibid
شناسة تجاری و عملکرد آن در مؤسسات کوچک و متوسط
شناسة تجاری موضوع مطالعاتی تقریباً جدیدی به شمار میآید؛ با این حال بیشتر مطالعات بر
شرکتهای بزرگ متمرکزند و مؤسسات کوچک و متوسط مغفول ماندهاند .شاید این نکته
فراموش شده است که حداقل  35درصد از تمامی کسبوکارهای فعلی با مؤسسات کوچک و
متوسط مرتبطند و این نکته نیز بسیار حائز اهمیت است که در بعضی صنایع رهبری بازار در
دست بنگاههای کوچک و متوسط است ( .)Krake et al., 2005;229شناسة تجاری در
مؤسسات کوچک و متوسط با برندسازی کارآفرینانه در ارتباط است .کارآفرینان باید تالش
خود را بر ایجاد شناسة تجاری متمرکز کنند؛ زیرا به واسطة آن میتوانند ارزش مورد انتظار
مشتریان را تأمین کنند و جایگاه مناسبی در بازار به دست آورند (گالبی3103 ،؛ .)237
کارآفرینان از استراتژی برندسازی خصوصی 3و برندسازی آمیخته 2استفاده میکنند .در
برندسازی خصوصی ،کارآفرین محصوالت و خدمات خود را با نام تأمینکننده یا عمدهفروش
اصلی به فروش میرساند .در استراتژی برندسازی آمیخته نیز کارآفرینی از روشهای شخصی
(با نام خود) و نیز تأمینکنندگان محصوالت را به بازار عرضه میکند (همان.)237 ،
عملکرد شناسة تجاری 1نشاندهندۀ میزان مناسب بودن و موفقیت شناسة تجاری و سایر
فعالیتهای مرتبط با آن است .این شاخصها نهتنها باید بازخوردی برای طراحی و توسعة
آیندۀ شناسة تجاری فراهم آورند بلکه باید به سازمان کمک کنند تا علل موفقیت و شکست
شناسة تجاری خود را شناسایی کند .هرچند متون زیادی در مورد عملکرد شرکتها و عملکرد
بازاریابی آنها وجود دارد ولی معیاری قطعی برای عملکرد شناسة تجاری وجود ندارد .این
شاخصها اغلب در متون موفقیت ،تعالی و ارزش ویژۀ شناسة تجاری دیده میشوند ( Harris,

1. Private branding
2. Mixed branding
3. Brand performance
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 .)2002;33دو رویکرد برای سنجش عملکرد شناسة تجاری وجود دارد که عبارتند از:
رویکرد شرکتی و رویکرد مبتنی بر مصرفکننده (.)Ibid,34
در این پژوهش ،از رویکرد سنجش عملکرد شناسة تجاری مشتریمحور استفاده شده است.
دلیل این انتخاب نیز واقعگرایانهتر بهنظرآمدن پاسخهای مشتریان دربارۀ شناسة تجاری نسبت به
مدیران و کارمندان مؤسسات آموزشی است .در این رویکرد؛ از شاخصههای مربوط به تصویر
و شخصیت شناسة تجاری ( ،)Ibid,35وفاداری و شهرت شناسة تجاری ( )Ibid,36استفاده
میشود.
تصویر شناسة تجاری :تصویر شناسة تجاری در رفتار مصرفکننده مفهومی بسیار مهم
است؛ زیرا تصمیمگیریهای مصرفکنندگان بر اساس ارزیابیهای آنها از تصویر شناسة
تجاری است .به زعم آکر ( ،)2770تصویر شناسة تجاری ادراکات و احساسات مرتبط با آن
شناسة تجاری (برای مثال صفات ذهنی مانند چهرۀ مصرفکنندگان آن شناسة تجاری خاص)
در مصرفکننده است ( .)Cho,2011;16تصویر شناسة تجاری متشکل از سه مشخصة ضروری
صفات فیزیکی (برای مثال داشتن رنگ سبز) ،ویژگیهای کارکردی (برای مثال اثربخشی باال
در تمیزکردن دندانها) ،توصیف صفات خاص (برای مثال جوانپسندبودن) است
(.)Diamantopoulos et al.,2005;132
شخصیت شناسة تجاری :به زعم آکر ،شخصیت شناسة تجاری مجموعهای از صفات و
خصایص انسانی است که به یک شناسه نسبت داده میشود ( .)Aaker,1997;347شخصیت
شناسة تجاری ناشی از یکسانبینی مصرفکننده با شناسة تجاریاش است و معنای
شخصیبودن شناسة تجاری برای فرد را افزایش میدهد .دلیل اینکه چرا مصرفکنندگان
شناسههای تجاری را دارای شخصیت میدانند تا حدودی به فرایند جامعتری مربوط است که
در آن افراد خودانگاره 3خویش (تمایل نسبتدادن چیزهای بیرونی به تفکرات و احساسات
خود) را ایجاد و ابراز میکنند .افراد دوست دارند شناسههای تجاری را به خودانگارۀ خویش
مرتبط سازند (.)Diamantopoulos et al.,2005;131
1. Self-concept
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شهرت شناسة تجاری :شهرت شناسة تجاری نمایشی از فعالیتهای شناسة تجاری در
گذشته و نیز نتایج آن است که تواناییهای شناسة تجاری در ارائة پیامدهای ارزشمند به
ذینفعان متعدد را نشان میدهد .شهرت شناسة تجاری برخالف تصویر شناسه ثابتتر و جامعتر
از تصویر شناسة تجاری است .شهرت شناسة تجاری در حقیقت عصاره و چکیدۀ چندین و
چند تصویر از شناسة تجاری در گذر زمان است (.)Harris,2001;445
وفاداری به شناسة تجاری :نگرش مطلوب و تجربة مثبت از مصرف به وفاداری شناسة
تجاری منجر میشود که از منظر نگرشی و رفتاری تعریف شده است .از منظر نگرشی،
وفاداری به شناسة تجاری زمانی میتواند مصرفکننده را به بیرون بکشد که باورها و
نگرشهای مطلوبی به شناسة تجاری داشته باشد .وفاداری نگرشی به شناسة تجاری تعهدی
عمیق به حمایت از یک شناسة تجاری مرجح است و باعث میشود فرد به دوستداشتن و
مصرف محصوالت آن شناسة تجاری ادامه دهد .از منظر رفتاری ،وفاداری به شناسه باید به
وسیلة تعداد خریدهای صورتگرفته از آن شناسة تجاری دیده شود (.)Cho,2011;33
پیشینة تحقیق
مطالعات خارجی

شوت و موریس در مطالعة خود بازاریابی کارآفرینانه را استراتژی شرکتها در پاسخ به
محیطهای تهدیدکننده و متالطم میدانند .این استراتژی بر نوآوری ،انعطافپذیری،
سازگاری ،سرعت و دوراندیشی متکی است .آنها همچنین بیان داشتهاند که استراتژی
بازاریابی کارآفرینانه در نظرگاه افرادی مانند مینتزبرگ 3قرار میگیرد و حالتی نوخواسته

2

دارد ،یعنی هرچند از چشمانداز مشتق شده است ،ولی نیات واضح نیستند .این استراتژی حالتی
یادگیرنده دارد و برنامهریزینشده است و متناسب با ساختارهای سازمانی ارگانیک هستند
(.)Schindehutte and Morris,2010;80-81

1. Mintezberg
2. Emergent

بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسة...

117

بچرر و همکاران 3در پژوهش خود به بررسی اثر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر ابعاد موفقیت
در بنگاههای کوچک و متوسط فعال در حوزۀ توزیع عمده و خرد کاال و خدمات در انگلستان
پرداختهاند .در این پژوهش ،یافته شده است که شش بعد بازاریابی کارآفرینانه بر ابعاد موفقیت
اثر معنادار دارد .تنها بعدی که اثر معناداری بر ابعاد موفقیت نداشت بعد تمرکز بر فرصتها
بوده است .آنها همچنین در مطالعة خود دریافتهاند که بعد ارزشآفرینی مهمترین بعد
بازاریابی کارآفرینانه از نظر مدیران و مالکان بنگاههای کوچک و متوسط برای رسیدن به
تمامی ابعاد موفقیت است (.)Becherer et al.,2002;13
موریس و همکاران 2در مطالعة خود بازاریابی کارآفرینانه را پارادایم جدیدی در بازاریابی
میدانند که مانند یک چتر بسیاری از چشماندازهای نوین بازاریابی را پوشش میدهد .موریس
و همکاران بازاریابی کارآفرینانه را در سه سطح فرهنگ ،استراتژی و تاکتیک تبیین کردهاند.
آنها در سطح فرهنگ بازاریابی کارآفرینانه را مجموعهای از ارزش ها و باورها میدانند که
در آن مشتری اهمیت محوری دارد و این مشتری است که سازمان را هدایت میکند ( Morris

 .)et al.,2002;10در سطح استراتژی ،بازاریابی سنتی با فعالیتهایی مانند بخشبندی،
هدفگیری و جایگاهیابی روبهرو است .تئوری بازاریابی کارآفرینانه همچون پلی بین عمل
استراتژیک و عمل کارآفرینانه عمل میکند .سازمانهای پویا آنهایی هستند که در محیط
متالطم امروزی بتوانند عمل کارآفرینانه را با عمل استراتژیک ترکیب کنند ( .)Ibid,10در
سطح تاکتیکها ،بازاریابی کارآفرینانه فعالیتهای پارتیزانی ،بازاریابی همهمهای ،تکنیکهای
بازاریابی ویروسی را پشتیبانی میکند که بیشترین کاربرد را در ترفیع دارد (.)Ibid,11
مطالعات داخلی
رضوانی و همکاران در مطالعة ارزشمند خود بازاریابی کارآفرینانه را در قالب پارادایمی
میانرشتهای بررسی کردهاند .ایشان در این مطالعه حوزههای تمرکز کارآفرینانه بر بازاریابی را
مواردی مانند فرهنگ کارآفرینانه ،مدیریت کارآفرینانه (رضوانی و همکاران3100 ،؛ -315
1. Becherer et al.
2. Morris
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 ،)311شایستگیهای کارآفرینانه و فرایندهای کارآفرینانه میدانند .در این مطالعه ،چنین مطرح
شده که بازاریابی کارآفرینانه دانشی میانرشتهای و نوظهور و نیز رویکردی متفاوت به
کسبوکار و بازاریابی است .بازاریابی کارآفرینانه با همة جنبههای معرفتشناختی خود از
چارچوبی تفسیری از دیدگاه بیننده ناشی شده و نمیتوان صرفاً به بازاریابی یا کارآفرینی توجه
داشت بلکه در مطالعات میانرشتهای باید نگاهی کوالژگونه داشت و نظریات متعدد در آن
زمینه را مد نظر قرار داد (همان.)371 ،
خداداد حسینی و کالبی در مطالعة خود به شناسایی آمیختة بازاریابی کارآفرینانه از منظر
اعتقادات مذهبی پرداختهاند .نتایج این بررسی بیانگر آن است که آمیختگی بازاریابی
کارآفرینانه با محوریت اعتقادات مذهبی هفت عنصر را شامل میشوند که عبارتند از :تولید
محصول ،قیمتگذاری ،توزیع محصول ،ترفیع و ترویج محصول ،رویارویی با مشتری،
رویارویی با رقبا و فروش محصوالت (خدادادحسینی و کالبی.)327 ،3133 ،
جدول  .0پیشینة مطالعات بازاریابی کارآفرینانه
محقق
کلینتونگ
()0212

مارتین
()0223

بچرر
()0210

روش مطالعه

نتایج

بنگاههای جوان نسبت به بنگاههای پیر در به کارگیری بعضی از ابعاد
روش کمی با بازاریابیکارآفرینانه پیشتر بودهاند .دادههای آنها از این فرضیه
پشتیبانی نمیکند که بنگاههای کوچک کارآفرینتر هستند .در تحقیق
استفاده از
آنها ،این فرضیه که شرکتهای تحت مدیریت بنیانگذاران
پرسشنامه
کارآفرینانهتر عمل میکنند تأیید نشده است.
کارآفرینانی که متخصص بازاریابی نیز هستند عناصر بازاریابی
روش کیفی مبتنی
کارآفرینانه را ترجیح میدهند .آنها به جای تأکید بر چهار پی سنتی
بر مصاحبهها و
بر چهار پی بازاریابی کارآفرینانه (هدف ،عمل ،فرایند ،مردم) تکیه
تفسیر آنها ،قوم
دارند .ارتباطات از صالحیتهای بنیادین بازاریابی کارآفرینانة موفق
نگاری
است.
در این مطالعه ،یافته شده است که ابعاد بازاریابی کارآفرینانه با
روش کمی مبتنی موفقیتهای سازمانی و توفیق به اهداف سازمان رابطة معنادار دارند.
بر پرسشنامه و از میان ابعاد هفتگانة بازاریابی کارآفرینانه ،که در این مطالعه بررسی
شدهاند ،بعد ارزشآفرینی دارای بیشترین اثر بوده است .بهکاربستن
مصاحبه
بازاریابی کارآفرینانه به ایجاد پایگاهی قدرتمند از مشتریان منجر
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ادامةجدول  .0پیشینة مطالعات بازاریابی کارآفرینانه
محقق

رضوانی
()0213

رضوانی و
همکاران
()1311
محمدتقی
طغرایی و
رضوانی
()1331
خداداد
حسینی
()1330

روش مطالعه

نتایج

میشود و کسبوکاری منحصربهفرد ایجاد میکند.
با جمعآوری داده از مدیران فعال  43نهاد آموزشی ،محققان با
روش کمی با
استفاده از شاخص اولویتبندی آنتروپی شانون به این نتیجه رسیدند
استفاده از روش
که از نظر مدیران این نهادها اهمیت ابعاد بازاریابی کارآفرینانه به این
آنتروپی شانون به
ترتیب است :ریسکپذیری ،پیشدستبودن ،نوآوری ،اهرمکردن
منظور اولویت
منابع و در نهایت ارزشآفرینی و مشتریگرایی که به طور مشترک
بندی ابعاد
کمترین اهمیت را دارند.
بازاریابی کارآفرینانه دانشی میانرشتهای و نوظهور و نیز رویکردی
متفاوت به کسبوکار و بازاریابی است .بازاریابی کارآفرینانه با همة
مفهومی و تئوریک
جنبههای معرفتشناختی خود از چارچوبی تفسیری از دیدگاه بیننده
ناشی شده است.
سرمایة اجتماعی جایگاهی برجسته در بازاریابی کارآفرینانه دارد و با
روش نگاشت عناصر بازاریابی کارآفرینانه مانند نوآوری ،غیررسمی بودن ،فرصت
مفهومی (روش گرایی ،تجربه ،سفارشیسازی و انعطافپذیری شبکهسازی رابطه
دارد .ارتباط میان سرمایة اجتماعی و نوآوری و غیر رسمی بودن
کیفی)
نمایانتر است.
آمیختگی بازاریابی کارآفرینانه از دیدگاه مذهبی عبارتند از :تولید
کیفی ،کمی
محصول ،قیمتگذاری ،توزیع محصول ،ترفیع و ترویج محصول،
(آمیخته)
رویارویی با مشتری ،رویارویی با رقبا و فروش محصوالت.

چارچوب مفهومی پژوهش
پس از انجام مطالعات مقدماتی و بررسی متون مرتبط در این زمینه ،شاخصهای بازاریابی
کارآفرینانه و عملکرد شناسة تجاری تعیین شد و به الگوی کنونی رسید .برای سنجش
بازاریابی کارآفرینانه از شاخصهای مورد استفاده در مطالعة بچرر و همکاران ( )2732استفاده
شده است .برای سنجش عملکرد شناسة تجاری از رویکرد مشتریمحور مطالعة هریس ()2772
استفاده شده است .الگوی مفهومی پژوهش در شکل  3نشان داده شده است.
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ابعاد بازاریابی کارآفرینانه
پیشدستبودن
عملکرد شناسة تجاری

فرصتگرایی

شخصیت شناسة تجاری

ارزشآفرینی

وفاداری به شناسة تجاری

مشتریگرایی

تصویر شناسة تجاری

ریسکپذیری

شهرت شناسة تجاری

نوآوریگرایی
اهرم کردن منابع
شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

روششناسی تحقیق
در این تحقیق ،از روش تحقیق توصیفی و از شاخة پیمایشی استفاده شده است .جامعة آماری
همة مراکز آموزشی کوچک و متوسط در شهر شیراز است که در سال  3132فعال بودهاند.
تعداد این مراکز  101مورد است .اندازۀ نمونه ( 77واحد) با استفاده از روش نمونهگیری در
دسترس تعیین شده است .دادهها از کارمندان و مشتریان مؤسسات نمونه جمعآوری شدهاند.
ابزار گردآوری دادهها نیز شامل دو پرسشنامة بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد شناسة تجاری
است که با توجه به فرهنگ بومی اصالحاتی در آن صورت گرفت .روایی محتوایی و ظاهری
پرسشنامه به تأیید خبرگان دانشگاهی رسید .منابع اصلی پرسشنامههای استفادهشده در جدول 1
آورده شدهاند.
جدول  .3متغیرهای پژوهش ،ابعاد و منبع ابزار پژوهش
متغیر

ابعاد

منبع

عملکرد شناسة تجاری

شهرت شناسة تجاری
تصویر شناسة تجاری
شخصیت شناسة تجاری
وفاداری به شناسة تجاری

Chun, 2001
Cho, 2011
Aaker, 1997
Cho, 2011
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ادامةجدول  .3متغیرهای پژوهش ،ابعاد و منبع ابزار پژوهش
متغیر

ابعاد

منبع

بازاریابی کارآفرینانه

پیشدستبودن
فرصتگرایی
نوآوریگرایی
ریسکپذیری
مشتریگرایی
اهرمکردن منابع
ارزشآفرینی

Becherer, 2012
Becherer, 2012
Becherer, 2012
Becherer, 2012
Becherer, 2012
Becherer, 2012
Becherer, 2012

روایی همگرا با استفاده از شاخص  AVEبررسی شده که بیشتر از آستانة مورد قبول ()7/5
قرار دارد .برای بررسی پایایی متغیرها از نرمافزار  SPSSو  SMART-PLSاستفاده شده که در
جدول  7قابل مشاهده است .ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه  7/30و میزان پایایی مرکب
( )CRو آلفای کرونباخ هرکدام از متغیرهای پژوهش نیز بیشتر از  7/7است .برای آزمون
فرضیهها از مدل معادالت ساختاری به کمک نرمافزار  SMART-PLSاستفاده شده است.
دلیل استفاده از نرمافزار  SMART-PLSنرمالنبودن توزیع دادهها و نیز کمبودن تعداد نمونة
آماری ( 77واحد) تحقیق است.
جدول  .4شاخصهای روایی و پایایی متغیرهای مکنون پژوهش
متغیر مکنون

عالمت اختصاری

CR

عملکرد شناسة تجاری
مشتریگرایی
نوآوریگرایی
فرصتگرایی
بیشفعالبودن
اهرم کردن منابع
ریسکپذیری
ارزشآفرینی

Br.Per.
Cus.
Inno.
Opp.
Pro.ac.
Re.lever.
Riskt.
Valuec.

2/331
2/303
2/333
2/309
2/330
2/313
2/344
2/349

AVE

2/953
2/115
2/139
2/123
2/101
2/933
2/143
2/159

آلفای کرونباخ

2/332
2/112
2/323
2/110
2/131
2/123
2/311
2/319
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یافتهها
با استفاده از نرمافزار  SMART-PLSدو مدل به دست میآید :مدل درونی که همارز معادالت
ساختاری است و فرضیههای پژوهش به کمک آن سنجیده میشوند و مدل بیرونی که
شاخصهای پایایی مدل مانند بار عاملی ،متوسط واریانس استخراجشده و پایایی مرکب از آن
به دست میآیند .نتایج حاصل از مدل درونی جز در مورد اثر فرصتگرایی بر عملکرد شناسة
تجاری نشاندهندۀ اثر معنادار میان سازههای تحقیق هستند .نتایج این مدل در جدول  5و شکل
 2آورده شده است.
جدول  .5گزارش آزمون فرضیهها و مدل پژوهش
مسیر
فرصتگرایی  عملکرد شناسة تجاری
ریسکپذیری  عملکرد شناسة تجاری
نوآوریگرایی  عملکرد شناسة تجاری
بیشفعالبودن  عملکرد شناسة تجاری
مشتریگرایی  عملکرد شناسة تجاری
اهرمکردن منابع  عملکرد شناسة تجاری
ارزشآفرینی  عملکرد شناسة تجاری

ضریب مسیر()β
2/223
2/05
2/34
2/35
2/32
2/33
2/02

مقدار t
2/493
4/311
19/194
13/303
15/229
11/505
5/929

نتیجه
رد
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
فرصتگرایی

0/473

ریسکپذیری

4/388
17/174
عملکرد شناسة
تجاری

نوآوریگرایی

13/329
15/607

پیشدستبودن

11/525

مشتریگرایی

5/707

شکل  .0مقدار معناداری ( )tمسیرها

اهرم کردن منابع
ارزشآفرینی

0

R

2/33
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از آنجا که به استثنای یک مسیر مقادیر معناداری ( )tمحاسبه شدۀ تمامی مسیرها از مقدار
قدر مطلق استاندارد  3/31بزرگتر است و همچنین تمامی ضرایب مسیرها (بتا) مثبت هستند،
میتوان گفت که بیشتر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسة تجاری اثر معنادار و مثبت
دارند .ضریب تعیین ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسة تجاری نیز  7/33است و این
بدین معناست که  33درصد از تغییرات در متغیر وابستة عملکرد شناسه تجاری با هفت متغیر
مستقل ابعاد بازاریابی کارآفرینانه تبیین میشود و در سطح بسیار خوبی قرار دارد.
بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش ،به بررسی اثر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسة تجاری مؤسسههای
آموزشی کوچک و متوسط پرداخته شده است .از میان ابعاد هفتگانة بازاریابی کارآفرینانه،
در مورد اثر بعد فرصتگرایی بر عملکرد شناسة تجاری اثر معناداری یافت نشد (، t=7/771
)β=7/773؛ از اینرو فرضیة ما مبنی بر اثر معنادار فرصتگرایی بر عملکرد شناسة تجاری رد
میشود و نیاز است که این بعد در پژوهشهای آتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد .نتایج پژوهش
نشان داد که بعد ریسکپذیری بر شناسة تجاری اثر معنادار دارد ( )β=7/25، t=7/100و از
آنجا که میزان ضریب مسیر مثبت بوده است ،میتوان چنین استدالل کرد که این اثر مثبت
است؛ بدین مفهوم که میتوان با تکیه بر این بعد به بهبود عملکرد شناسة تجاری پرداخت .بعد
نوآوریگرایی نیز اثر معنادار و مثبتی بر عملکرد شناسة تجاری داشت ()β=7/17، t=37/377؛
از این رو فرضیة ما مبنی بر اثر معنادار نوآوریگرایی بر عملکرد شناسة تجاری تأیید میشود.
ابعاد پیشدستبودن ( ،)β=7/15، t=31/123مشتریگرایی ( ،)β=7/11، t=35/177اهرم کردن
منابع ( )β=7/11، t=33/525و ارزشآفرینی ( )β=7/21، t=5/777نیز بر عملکرد شناسة تجاری
اثر معنادار داشتند و فرضیههای پژوهش تأیید میشوند .از آنجا که در تمامی مسیرها میزان
ضریب مسیر مثبت بود ،میتوان استدالل کرد که آثار مثبت هستند .بعد مشتریگرایی بیشترین
اثر مثبت معنادار را بر عملکرد شناسة تجاری داشت و پس از آن بعد پیشدستبودن قرار
میگیرد .طبق یافتههای پژوهش مدیران و بازاریابان مراکز کوچک و متوسط آموزشی
میتوانند با بهرهگیری از ابعاد بازاریابی کارآفرینانه (به استثنای فرصتگرایی) در جهت بهبود
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عملکرد شناسة تجاری گام بردارند .از محدودیتهای پژوهش میتوان به نبود پیشینة مرتبط با
اثر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد شناسة تجاری و نیز دوجامعهای بودن پژوهش اشاره
کرد .به علت نبود مطالعهای مشابه با این موضوع ،امکان مقایسة نتایج و رسیدن به نتیجهای
جامعتر وجود ندارد.
پیشنهادها
از آنجا که در این پژوهش میان بعد فرصتگرایی و عملکرد شناسة تجاری اثر معناداری یافته
نشد ،پیشنهاد میشود در مطالعات آینده این بعد بیشتر تبیین شود و مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد میشود در آینده مطالعاتی مشابه این پژوهش انجام گیرد تا مقایسة یافتهها امکانپذیر
باشد؛ همچنین پیشنهاد میشود در مطالعات آتی ،صنایع دیگر مانند صنابع غذایی ،بانک یا بیمه
بررسی شوند.
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