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مقدمه
سازمانها در محیط پوياي رقابت جهاني امروز ،با وجود تغییرات سريع جهاني ،براي بقا و دستیابي
به موفقیتهاي رقابتي ،بهطور فزايندهاي به اجراي فعالیتهاي کارآفرينانه متعهد شدهاند (کوين و
کوراتكو .)2010 ،تحقیقات نشان ميدهد که سرمايهگذاري جديد با چالشهاي خاص بازاريابي
همراه است که نميتواند با شیوههاي بازاريابي سنتي به نتیجه برسد (گروبر .)2004 ،بازاريابي و
کارآفريني ،بهطور سنتي ،دو رشتة مجزا درنظر گرفته ميشوند ،ولي آگاهي روبهرشد از اهمیت
کارآفريني و نوآوري در بازاريابي و بازاريابي در کارآفريني موفق ،اخیراً منجر به تالشهايي براي
ترکیب اين دو رشته بهصورت بازاريابي کارآفرينانه شده است (استوکس .)2000 ،مقصود اصلي از
خلق اصطالح بازاريابي کارآفرينانه ،رسیدن به فهم مناسبي از وجه اشتراک رشتههاي بازاريابي و
کارآفريني و درک تأثیر رفتار کارآفرينانه بر بازاريابي و متقابالً اتخاذ رويكردهاي نوآورانه در بازاريابي
بوده است .بازاريابي کارآفرينانه ،بهمثابة دانشي میانرشتهاي و نوظهور ،بیانگر رويكردي متفاوت به
نقش وظايف بازاريابي درون شرکت است .شرکت ،با توجه به بازار ،ميکوشد تا بهجاي پیروي از
مشتريان ،آنها را رهبري کند و بهجاي خدمترساني بهتر در بازارهاي موجود ،به سمت ايجاد
بازارهاي جديد گام بردارد .سازمانها بايد شرايطي را فراهم آورند که در بخش بازاريابي ،جو و
روحیة کارآفريني حكمفرما شود تا افراد اين بخش به فعالیتهاي کارآفرينانه بپردازند .بههمین
سبب ،سازمانها مشتاقانه در حال ترويج فعالیتهاي کارآفرينانه در میان کارکنان بازاريابي خود
هستند (ممدوحي و سیدهاشمي .)1387 ،بررسي عملكرد در مرکز تدوين و پیادهسازي راهبرد
بازاريابي است و براي مديران ،روش و فرصتي را مهیا ميکند که اثرات و الزامات تصمیمات
بازاريابي راهبردي خود را ارزيابي کنند (کراونس و پیرسي .)1995 ،بنابراين ،بازاريابي کارآفرينانه از
طريق متغیرهاي میانجي ،همچون نوآوري در سازمان ،تأثیر مثبت و شايان توجهي بر عملكرد
بازاريابي شرکتها دارد .با توجه به آنچه گفته شد ،ميتوان نتیجه گرفت که بررسي ارتباط بین
بازاريابي کارآفرينانه و عملكرد بازاريابي ،از طريق نوآوري سازماني و درنظرگرفتن متغیرهاي تعديلگر
و اثرگذار در اين روابط ،در سه صنعت اتوماسیون صنعتي ،مخابرات و ارتباطات و رايانه و تجهیزات
ديجیتال ،که رقابتي روزافزون و پیچیده دارند ،به اين صنايع در توجه بیشتر به بازاريابي کارآفرينانه
و ارتباط آن با عملكرد بازاريابي ياري ميرساند و اجراي مفاهیم نظري بازاريابي را در صنايع کشور
حسابشدهتر و مبتني بر پژوهش انجامشده ميسازد .بنابراين ،در اين پژوهش به بررسي تأثیر
بازاريابي کارآفرينانه بر نوآوري ،با در نظرگرفتن اثر تعديلگري دو عامل گرايش به يادگیري 1و

1. Learning Orientation
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ساختار سازماني ،1پرداخته ميشود و سپس ،تأثیر نوآوري بر عملكرد بازاريابي سنجیده ميشود و به
اين پرسش اصلي که بازاريابي کارآفرينانه چگونه بر عملكرد بازاريابي در شرکتهاي مورد بررسي
تأثیرگذار است پاسخ داده ميشود.
پیشینة نظری پژوهش

بازاريابي کارآفرينانه ،شناسايي فعال و بهرهبرداري از فرصتها براي بهدستآوردن و حفظ مشتريان
سودآور ،از طريق رويكردهاي نوآورانه به مديريت ،ريسک و اهرمکردن منابع براي ايجاد ارزش
است (موريس و همكاران .)2002 ،تفاوت دو رويكرد بازاريابي سنتي و کارآفرينانه را ميتوان مانند
طیفي مجسم کرد که بازاريابي سنتي با ويژگيهايي مانند اجتناب از ريسککردن و کنترلمحوري
در يک سر طیف ،و بازاريابي کارآفرينانه با درجة باالي کارآفريني در طرف ديگر طیف قرار گرفته
است .بازاريابي کارآفرينانه در شرايط محیطي پويا و پرآشوب کاربرد دارد؛ جايي که بازاريابها بايد
بهمثابة نوآوران يا عامالن تغییر عمل کنند .اما شرايط محیطي در بازاريابي سنتي ايستاتر است و
درمورد بازارهاي موجود و شناختهشده انجام ميگیرد (ديويس و همكاران .)1991 ،از تلفیق تعريف
انجمن بازاريابي آمريكا و تعاريف کارآفريني ،تعريف جديدي از بازاريابي کارآفرينانه ارائه شده است.
کرائوس ،هارمس و فینک ( )2010بازاريابي کارآفرينانه را عملكردي سازماني و مجموعهاي از
فرايندهاي خلق ارزش ،آگاهسازي مشتري از آن و تحويل اين ارزش به مشتري در راستاي مديريت
ارتباط با مشتري با روشهايي ميدانند که براي سازمان و ذينفعان آن سودآور است .مفاهیمي
مانند نوآوري ،ريسکپذيري ،پیشگامي و انجامدادن کارها بدون منابع کنترلکننده ،مفهوم بازاريابي
کارآفرينانه را تشريح ميکنند .بازاريابي کارآفرينانه شامل همة اعضاي سازمان است که براي
يكپارچهسازي اولويتهاي مشتري ،هوش رقبا و دانش محصول در روند ايجاد و ارائة ارزش برتر به
مشتريان عمل ميکنند و اين متضمن تمرکز بر بازار ،تولید بینش خالق ،شناسايي فرصتها و منابع
جديد نوآوري ،توانايي ريسکپذيري ،منابع اعمال نفوذ بهمثابة سبک رفتار بازاريابي شكلدادهشدۀ
شخصیت و ويژگيهاي مديران ،است (جونز و رولي .)2011 ،جونز و رولي ( )2011الگويي را براي
بازاريابي کارآفرينانه ارائه دادهاند که بیان ميکند بازاريابي کارآفرينانه از همپوشاني چهار زمینة
گرايش به نوآوري ،2گرايش به کارآفريني ،3مشتريمداري 4و بازارمداري 5حاصل ميشود.
میلر و فريزن ( )1982اولینبار گرايش به کارآفريني را مطرح کردند .بیشتر محققان کارآفريني
1. Organisational Structure
2. Innovation Orientation
3. Entrepreneurship Orientation
4. Customer Orientation
5. Market Orientation
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معتقدند سازمانها با گرايش قوي به کارآفريني ،بهصورت کارآمدتري به اهداف خود دست مييابند
(نالدي و همكاران .)2007 ،از نظر کوين و اسلوين ( )1991نیز ،گرايش به کارآفريني به آن وضعیت
راهبردي و قابلیت سازماني اشاره دارد که بر نوآوربودن ،ابتكار عملداشتن و ريسکپذيري متمرکز
است .بازارمداري ايجاد هوشمندي در سراسر سازمان در ارتباط با نیازهاي فعلي و آتي مشتري ،نشر
هوشمندي در بین بخشهاي سازمان و پاسخگويي سراسري به آن هوشمندي است .بازارمداري از
يک سو ،بر جمعآوري اطالعات دربارۀ نیاز و خواستة مشتريان و قابلیتهاي رقبا تمرکز دارد و از
سوي ديگر ،با بهکارگیري منابع سازمان و يكپارچگي بخشهاي درون سازمان ،به ايجاد بیشترين
ارزش براي مشتريان منجر ميشود (حسنقليپور و همكاران.)1391 ،
از نظر سیگوا ،سیمپسون و انز ( ،)2006گرايش به نوآوري را ميتوان ساختاري از دانش درنظر
گرفت که شرکت يا سازمان را قادر ميسازد پوياييهاي بازار را شناسايي کند .به اعتقاد
آساهاوانچاکیت ( ،)2008گرايش به نوآوري نیروي بالفعلي است که اعمال و اقدامهاي سازمان را،
که درنهايت منجر به نوآوري ميشود ،هدايت و رهبري ميکند و توانايي سازمان بهمنظور
برآوردن و ارضاي نیازها و انتظارات مشتريان و همچنین ،پاسخ سريع به تغییرات محیطي ،بهطور
گسترده ،مبتني بر اين گرايش است .ارتباط با مشتريان نیز داراي نقشي حیاتي در بازاريابي
کارآفرينانه تلقي ميشود ،که به عناوين مختلف صمیمیت با مشتري يا مشتريمداري نامگذاري
شده است .سازمانهاي خالق و نوآور نیازهاي مشتريان را رديابي و با فنون خالقانه براي جذب
مشتري از وفاداري مشتري اطمینان حاصل ميکنند .بههمین سبب ،میدان فعالیت در اين
سازمانها بسیار وسیع است تا آنجاکه همة کارکنان خود را ،نسبت به حل مشكالت مشتريان
مسئول ميدانند .تمرکز بر مشتريان ،خواستار تقويت اشتیاق مشتري و بازارياب نمايندۀ مشتري
است؛ اين يعني آوردن مشتري به سمت برنامهريزي و عملیات شرکت (آيوه و منگوک.)2007 ،
ژنگ ( )2008نوآوري را بهمعناي ترک الگوهاي قديمي و مهمترين قابلیت براي رشد و گسترش
سازمان بهشمار آورده است .بهزعم وي ،امروزه بهطور فزايندهاي از نوآوري بهمثابة يكي از عوامل
اصلي حفظ مزيت رقابتي و موفقیت بلندمدت سازمان در بازارهاي رقابتي ياد ميشود .از نظر
جیمز ،والي و هرناندز ( )2008دلیل اين امر آن است که سازمانهايي که ظرفیت ايجاد نوآوري
دارند ،سريعتر و بهتر از سازمانهاي غیر نوآور قادر خواهند بود به چالشهاي محیطي پاسخ
دهند ،که اين خود عملكرد سازمان را افزايش ميدهد .فرايند نوآوري مديريتشده در رويكرد
خالقانه نهفته است .عملكرد بازاريابي به توانايي سازمان براي افزايش فروش ،ارتقاي موقعیت
رقابتي شرکت ،توسعة محصول جديد ،بهبود کیفیت محصول ،کاهش زمان تحويل کاال يا
خدمات به مشتريان ،گسترش سهم بازار و ...در مقايسه با ديگر رقبا در يک صنعت خاص اشاره
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دارد (کالرک و آمبلر .)2001 ،متون بازاريابي بر سه جنبه از عملكرد بازاريابي متمرکز است؛ اين
سه جنبه عبارتند از اثربخشي ،يعني گسترهاي که در آن ميتوان به اهداف و مقاصد سازماني
دست يافت؛ کارايي ،يعني رابطة میان خروجي عملكرد و وروديهاي مورد نیاز براي رسیدن به
آنها و انطباقپذيري ،يعني توانايي سازمان براي پاسخگويي به تغییرات محیطي (واکر و ريكرت،
.)1987
فرايندهاي گرايش به يادگیري شامل اجزاي کلیدي است که فرايندهاي بهرهوري دانش را
پشتیباني ميکند و شامل جستوجوي اطالعات ،جذب ،توسعه و ايجاد دانش جديد در
محصوالت ،فرايندها ،بازاريابي و خدمات است (وردانسچات .)2005 ،قابلیت يادگیري سازماني
بیانگر ظرفیت خلق و تعمیم ايدهها ،بهطور مؤثر ،در برخورد با مرزهاي متنوع سازماني از طريق
ابتكارات و شیوههاي مديريتي ويژه است (سید نقوي و همكاران .)1391 ،در سازمانها ،ارزش
يادگیري مولد از ساير سطوح يادگیري بیشتر است و نیازمند قابلیتهاي سازماني تعهد به
يادگیري ،تفكر باز و بینش مشترک است .تعهد سازمان به يادگیري ،بهمعناي تالش سازمان
براي کسب دانش جديد از طريق کارکنان است .تفكر باز داللت ميکند بر تمايل و گرايش
سازمان به متأثرنشدن از روشهاي تفكر موجود و تغییر در مدلهاي ذهني از محیط و بینش
مشترک به تمرکز همة افراد سازمان بر يادگیري (کاندمیر و هالت .)2005 ،ساختار سازمان
بازتابي است از اهداف و مقاصد سازمان ،اندازه و پیچیدگي مشاغل ،ماهیت تخصص مورد
استفاده ،سبک مورد نظر براي سرپرستي و مديريت ،وسايل و ابزار هماهنگي و کنترل (پتینگر،
 .)2000ساختار سازمان داراي سه مؤلفة پیچیدگي ،رسمیت و تمرکز است .پیچیدگي ،حدود
تفكیک درون سازمان را نشان ميدهد .همچنین ،به میزان تخصصگرايي ،تقسیم کار و تعداد
سطوح در سلسلهمراتب سازمان اشاره دارد و حد و حدودي را که واحدهاي سازماني از لحاظ
جغرافیايي پراکنده شدهاند نیز تشريح ميکند .رسمیت به میزاني که سازمانها از قوانین و رويهها
براي توصیف رفتار استفاده ميکنند ،گفته ميشود و تمرکز اشاره به قدرت تصمیمگیري در
سطوح باالي مديريت در سازمان دارد (لیائو و همكاران .)2011 ،مفهوم بازاريابي کارآفرينانه
تمرکز بر نوآوري و توسعة ايدهها در راستاي فهم نیازهاي بازار است و ميتواند مزيت رقابتي قابل
توجهي براي شرکت ايجاد کند تا فعاالنه بهدنبال گزينههاي نوآورانه براي مشتريان خود باشد
(هاکیوگلو و همكاران .)2012 ،همچنین با بازاريابي کارآفرينانه ،عملكرد بازاريابي بخش
جداييناپذير از نوآوري پايدار است و نقش آن شناسايي فرصت ،پشتیباني فني و تقويت خالقانة
منابع شرکت براي حمايت از نوآوري است (همان .)2012 ،محققان اشاره کردهاند رويكردي که
سازمان براي پردازش اطالعات بازار و کارآفريني استفاده ميکند ،بر مفهوم يادگیري مبتني است

 814ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت بازرگانی

 ،دورۀ  ،6شمارۀ  ،4زمستان 1393

(اسالتر و نارور )1995 ،و يكي از مهمترين عوامل تسهیلکنندۀ تقويت کارآفريني در سازمان،
ساختار و تشكیالت متناسب با اهداف مورد نظر است .سازماني که قصد فعالیتهاي کارآفرينانه
داشته باشد ،بايد از ساختاري منعطف و کارآفرينانه استفاده کند .فضاي مساعد براي فعالیتهاي
کارآفرينانه در خأل بهوجود نميآيد ،بلكه ساختار سازماني بايد بستر و زمینه را براي ظهور چنین
فضايي آماده کند.
پیشینة تجربی پژوهش

قنواتي و صمدي ( )1391در پژوهشي به بررسي تأثیر بازارمداري و فرهنگ سازماني بر عملكرد
شرکتهاي کوچک و متوسط فعال در استان تهران پرداختهاند .يافتههاي پژوهش نشان ميدهد
که گرايش بازار تأثیر مثبتي بر عملكرد مالي شرکتها دارد .پاکدل ،نايبزاده و دهقاندهنوي
( )1390به بررسي رابطة بازارگرايي ،نوآوري و وفاداري مشتريان با عملكرد کسبوکار گروه
پوشاک پل پرداختهاند .تحلیل نتايج بیانگر آن است که افزايش درجة نوآوري نتیجة افزايش
سطح بازارمداري بوده است و اين امر خود به عملكرد نوآوري بهتر در شرکت انجامیده است.
عربیون و همكاران ( )1390به بررسي تأثیر ساختار سازماني بر گرايش کارآفرينانة افراد سازمان
پرداختهاند .يافتههاي آنها نشان داد که ساختار سازماني بر گرايش کارآفرينانة افراد سازمان تأثیر
منفي و معناداري دارد .رضواني ،خدادادحسیني ،آذر و احمدي ( ،)1388با کنكاشي نوپردازانه و
ايجاد همگرايي مؤثر بین دو حوزۀ بازاريابي و کارآفريني در سطح بینالمللي ،به تبیین چگونگي و
چیستي مفهوم نوظهور بازاريابي کارآفرينانه پرداختند و دريافتند فرايند بازاريابي کارآفرينانة
بینالمللي بهصورت تكاملي و شامل پنج مرحلة فروش محدود و فعالیتهاي اولیة بازاريابي،
فروش مناسب و فرصتطلبانه ،بازاريابي متنوع ،بازاريابي سودآور و منسجم و بازاريابي
بیشفعاالنه است .توماس ،پینبني و بارتون ( )2013به بررسي ابعاد گرايش به نوآوري،
بازارمداري و مشتريمداري بازاريابي کارآفرينانه پرداختهاند .پژوهش آنها نشان ميدهد که چگونه
بازاريابي کارآفريني باعث اهرمشدن دانش برتر اولويتهاي مشتري ،هوش بازار و دانش محصول
در روند ارائة ارزش برتر به مشتري از طريق تمايز نام تجاري در سطح شرکت شده است.
هاکیوگلو ،ارن ،ارن و سلیكان ( )2012نیز تأثیر بازاريابي کارآفرينانه را بر عملكرد نوآورانة
شرکتها و کسبوکارهاي کوچک در ترکیه بررسي کردهاند .نتايج تحلیل آنها نشان داد که
پیشرو و خالقبودن ،نوآوري ،فزوني مشتري و اهرمکردن منابع تأثیر مثبت بر عملكرد نوآورانه
دارند .کوکاک و آبیمبوال ( )2009نیز در پژوهشي تأثیر بازاريابي کارآفرينانه را در عملكرد جهاني
شدن بررسي کردهاند .آنها اثر گرايش به کارآفريني و بازارمداري را در نوآوري و سپس اثر
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تعديلگري دو عامل گرايش به يادگیري و ساختار سازماني را در اين زمینه بررسي کرده و به
اثبات رساندهاند.
مدل مفهومی پژوهش

با توجه به موارد گفتهشده در پیشینة نظري و تجربي پژوهش ،مدل مفهومي پژوهش بهصورت
نشاندادهشده در شكل  1ارائه ميشود.
گرايش به يادگیري

کارايي
اثربخشي
انطباقپذيري

عملكرد
بازاريابي

نوآوري

بازاريابي
کارآفرينانه

ساختار سازماني

گرايش به
کارآفريني
گرايش به نوآوري
بازارمداري
مشتريمداري

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (یافتههای پژوهش)

فرضیههای پژوهش

فرضیة اول :بازاريابي کارآفرينانه با نوآوري سازماني صنايع مورد نظر رابطة مثبت دارد.
فرضیة دوم :نوآوري با عملكرد بازاريابي صنايع مورد نظر رابطة مثبت دارد.
فرضیة سوم :گرايش به يادگیري اثر تعديلگري بین بازاريابي کارآفرينانه و نوآوري سازماني در
صنايع مورد نظر دارد.
فرضیة چهارم :ساختار سازماني اثر تعديلگري بین بازاريابي کارآفرينانه و نوآوري سازماني صنايع
مورد نظر دارد.
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردي و از نظر شیوه ،توصیفي -پیمايشي از شاخة میداني است.
براي جمعآوري دادهها و تحلیل آنها از پرسشنامة محققساخته استفاده شده است .پرسشنامه
شامل چهار پرسش عمومي و  35پرسش اختصاصي است که شرح آن و همچنین ضريب آلفاي
کرونباخ ابزار جمعآوري دادهها (براي تعیین پايايي پرسشنامهها) براي هريک از پرسشنامهها به
میزان گزارششده و مقبول در جدول  1آورده شده است.
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جدول  .1شرح پرسشها و پایایی پرسشنامه
ردیف

متغیرها

شمارۀ پرسشها

ضریب آلفای کرونباخ

1
2
3
4
5

بازاريابي کارآفرينانه
نوآوري
عملكرد بازاريابي
گرايش به يادگیري
ساختار سازماني

10-1
15 -11
23 -16
29 -24
35 -30

0/76
0/9
0/83
0/85
0/73

روايي پرسشنامهها نیز از طريق روايي صوري و سازه (براي بازاريابي کارآفرينانه و عملكرد
بازاريابي) بهصورت نشاندادهشده در جدول  2تأيید شده است.
جدول  .2ضرایب ،نسبتهای بحرانی و سطح معناداری مدلهای مربوط به دو متغیر پژوهش
ضریب

عدد

سطح

خطای

تخمین غیر

استاندارد معناداری معناداری استاندارد

0/742
0/690
0/675
0/681
0/756
0/675
0/665

***
***
***
***
***
***
***

13/034
12/874
12/212
12/966
14/136
13/654
12/212

0/094
0/097
0/091
0/092
0/092
0/097
0/091

رابطة متغیرها

استاندارد

1/174
0/960
0/925
0/940
1/094
0/970
0/935

گرايش به کارآفريني
گرايش به نوآوري
بازارمداري
مشتريمداري
کارايي
اثربخشي
انطباقپذيري

<--<--<--<--<--<--<---

بازاريابي کارآفرينانه
بازاريابي کارآفرينانه
بازاريابي کارآفرينانه
بازاريابي کارآفرينانه
عملكرد بازاريابي
عملكرد بازاريابي
عملكرد بازاريابي

همچنین ،با توجه به اينكه شاخصهاي برازش بهدستآمده در جدول  3براي دو متغیر داراي
ابعاد (بازاريابي کارآفرينانه و عملكرد بازاريابي) در دامنة مطلوبند ،اين دو متغیر از نظر سازه نیز
داراي روايي مناسبند.
جدول  .3شاخصهای برازش برای تحلیل عاملی دو متغیر پژوهش
متغیر پژوهش

X2/df

RMSEA

NFI

CFI

IFI

RFI

GFI

AGFI

میزان مقبول
مقادير بازاريابي
کارآفرينانه
مقادير متغیر عملكرد
بازاريابي

>3
1/61

>0/07
0/037

<0/9
0/90

<0/9
0/91

<0/9
0/89

<0/9
0/93

<0/9
0/89

<0/9
0/91

1/74

0/038

0/88

0/91

0/90

0/90

0/89

0/92
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جامعة آماري پژوهش سه صنعت اتوماسیون صنعتي و ابزار دقیق ،مخابرات و ارتباطات ،رايانه
و تجهیزات ديجیتال ،بهسبب تشابه در فعالیتها و مكملبودن نسبت به يكديگر درنظر گرفته
شده است که شامل  42شرکت فعال در اين زمینه است .روش نمونهگیري نیز طبقهاي-
تصادفي ،متناسب با حجم ،انتخاب شد .تعداد  250پرسشنامه بین مديران و کارکنان بازاريابي و
فروش  42شرکت ( 18شرکت در صنعت اتوماسیون صنعتي و ابزار دقیق 10 ،شرکت در صنعت
مخابرات و ارتباطات و  14شرکت نیز در صنعت رايانه و تجهیزات ديجیتال) توزيع شد که تعداد
 195پرسشنامه جمعآوري و تحلیل شد .تعداد پرسشنامههاي مورد بررسي در هر صنعت در جدول
 4آمده است.
جدول  .4تعداد پرسشنامههای توزیعشده و جمعآوریشده
ردیف

صنعت

مدیران و کارکنان

تعداد توزیعشده

تعداد جمعآوریشده

1
2
3

اتوماسیون صنعتي و ابزار دقیق
مخابرات و ارتباطات
رايانه و تجهیزات ديجیتال

134
105
112

95
72
83

70
60
65

در اين پژوهش براي پردازش دادههاي مستخرج از پرسشنامهها از نرمافزار  SPSS 19و
آزمونهاي آماري کولموگروف– اسمیرنوف ،پیرسون ،رگرسیون و مدل رگرسیوني استفاده شده
است.
یافتههای پژوهش

در اين بخش ،ابتدا فرض نرمال بودن دادههاي مستخرج از پرسشنامههاي جمعآوريشده از
هرسه صنعت با استفاده از آزمون کولموگروف– اسمیرنوف انجام گرفت .براي استفاده از
آزمونهاي پارامتريک يا ناپارامتريک ،فرض آماري اين آزمون نیز بهصورت زير تدوين شد.
جدول  .5نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنوف متغیرهای مورد بررسی
متغیر

تعداد n

سطح معناداری

نتیجة توزیع

بازاريابي کارآفرينانه
نوآوري
عملكرد بازاريابي
گرايش به يادگیري
ساختار سازماني

195
195
195
195
195

0/24
0/134
0/083
0/106
0/078

نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
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با توجه به نتايج بهدستآمده ،فرض  H0پذيرفته و فرض  H1رد ميشود .با فرض نرمال بودن
دادهها ،آزمون فرضیهها به روش پارامتريک بهصورت آوردهشده در ادامه انجام گرفت.
براي آزمون فرضیة اول ابتدا با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پیرسون ،میزان ارتباط
بازاريابي کارآفرينانه با نوآوري آزمون شد که نتايج آن در جدول  6آمده است.
جدول  .6نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون درمورد فرضیة اول
متغیرها

صنعت مورد بررسی

N

مقدار همبستگی

سطح معناداری

بازاريابي کارآفرينانه
و نوآوري

اتوماسیون صنعتي و ابزار دقیق
مخابرات و ارتباطات
رايانه و تجهیزات ديجیتال

70
60
65

0/254
0/392
0/760

0/002
0/002
0/000

چنانكه جدول  6نشان ميدهد ضريب همبستگي پیرسون گوياي آن است که در سه صنعت
مورد بررسي ،بین بازاريابي کارآفرينانه و نوآوري رابطة معناداري وجود دارد .براي بررسي میزان
تأثیر گرايشهاي بازاريابي کارآفرينانه بر نوآوري از آزمون رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است
که در جدول  7آمده است.
جدول  .7نتایج آزمون رگرسیون چندمتغیره مربوط به فرضیة اول پژوهش
صنعت

متغیر مستقل

متغیر وابسته

اتوماسیون صنعتي و
ابزار دقیق

بازاريابي کارآفرينانه

نوآوري

مخابرات و ارتباطات

بازاريابي کارآفرينانه

نوآوري

رايانه و تجهیزات
ديجیتال

بازاريابي کارآفرينانه

نوآوري

مدل

Sig

B

عرض از مبدأ
مشتريمداري
بازارمداري
گرايش به کارآفريني
گرايش به نوآوري
عرض از مبدأ
مشتريمداري
بازارمداري
گرايش به کارآفريني
گرايش به نوآوري
عرض از مبدأ
مشتريمداري
بازارمداري
گرايش به کارآفريني
گرايش به نوآوري

0/002
0/025
0/017
0/021
0/043
0/043
0/001
0/027
0/041
0/021
0/001
0/009
0/038
0/018
0/019

1/490
0/690
0/943
0/073
0/217
0/284
1/630
0/752
0/320
0/523
1/843
1/380
0/410
0/850
0/652
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همانطور که نتايج رگرسیون چندمتغیره نیز نشان ميدهد ،در صنعت رايانه و تجهیزات
ديجیتال رابطة قويتري بین بازاريابي کارآفرينانه و نوآوري وجود دارد .همچنین با مقايسة
هريک از گرايشهاي بازاريابي کارآفرينانه در اين سه صنعت درمييابیم که مشتريمداري در
بخش مخابرات و ارتباطات ،بازارمداري در صنعت اتوماسیون صنعتي و ابزار دقیق و گرايش به
کارآفريني و نوآوري در صنعت رايانه و تجهیزات ديجیتال تأثیر بیشتري در نوآوري داشتهاند.
بنابراين ،فرضیة اول پژوهش در سطح معناداري  95درصد تأيید ميشود .براي آزمون فرضیة دوم
نیز ابتدا با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پیرسون ،میزان ارتباط نوآوري با عملكرد بازاريابي
آزمايش شد که نتايج آن در جدول  8آمده است.
جدول  .8نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون درمورد فرضیة دوم
متغیرها

صنعت مورد بررسی

N

مقدار همبستگی

سطح معناداری

نوآوري
عملكرد بازاريابي

اتوماسیون صنعتي و ابزار دقیق
مخابرات و ارتباطات
رايانه و تجهیزات ديجیتال

70
60
65

0/38
0/28
0/20

0/000
0/030
0/028

چنانكه جدول  8نیز نشان ميدهد ،ضريب همبستگي پیرسون گوياي آن است که در سه
صنعت مورد بررسي بین نوآوري و عملكرد بازاريابي رابطة معناداري وجود دارد .مقايسة
همبستگي بین ايندو متغیر در هر سه صنعت بیانگر آن است که رابطة بین نوآوري و عملكرد
بازاريابي در صنعت اتوماسیون صنعتي و ابزار دقیق قويتر است .براي بررسي میزان تأثیر نوآوري
بر عملكرد بازاريابي از آزمون رگرسیون استفاده شده است که در جدول  9آمده است.
جدول  .9نتایج آزمون رگرسیون مربوط به فرضیة دوم پژوهش
صنعت

متغیر مستقل

متغیروابسته

اتوماسیون صنعتي و...

نوآوري

عملكرد بازاريابي

مخابرات و ارتباطات

نوآوري

عملكرد بازاريابي

رايانه و...

نوآوري

عملكرد بازاريابي

مدل

Sig

B

عرض از مبدأ
نوآوري
عرض از مبدأ
نوآوري
عرض از مبدأ
نوآوري

0/000
0/018
0/000
0/030
0/001
0/043

2/179
0/817
1/748
0/570
1/089
0/362
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همانطور که نتايج رگرسیون نشان ميدهد ،فرضیة دوم نیز در هر سه صنعت تأيید شد.
همچنین نتايج بیانگر آن است که در صنعت اتوماسیون صنعتي و ابزار دقیق ،نوآوري تأثیر
بیشتري در عملكرد بازاريابي داشته است .براي آزمون فرضیة سوم ،از آزمون مدل رگرسیوني
استفاده شد ،به اين ترتیب که با تدوين مدل رگرسیوني و واردکردن متغیر تعديلکننده ،میزان
تأثیر متغیر تعديلگر با معناداري تفاوت مدل ،آزموده شد .نتايج اين آزمون در جدول  10آمده
است.
جدول  .10مدل رگرسیونی برای بررسی نقش تعدیلگری گرایش به یادگیری
صنعت

اتوماسیون
صنعتي و...

مخابرات و
ارتباطات

رايانه و...

مدل

تأثیر بازاريابي کارآفرينانه
بر نوآوري
با درنظرگرفتن نقش
تعديلگر
تأثیر بازاريابي کارآفرينانه
بر نوآوري
با درنظرگرفتن نقش
تعديلگر
تأثیر بازاريابي کارآفرينانه
بر نوآوري
با درنظرگرفتن نقش
تعديلگر

Sig

 Sig

0/026

F

F

3/02
0/014

𝟐𝑹

0/187
0/953

0/402

0/012

3/973

0/589

0/027

3/44

0/158

0/026

1/78

1/97

0/001

52/2

0/355

0/031

4/88

0/153

0/023
0/008

1/41
6/29

𝟐𝑹

0/213
0/36

همانطور که نتايج نشان ميدهد ،با توجه به اينكه با ورود متغیر تعديلگر به مدل رگرسیوني
تغییرات ايجادشده داراي سطح معنيدار مقبولي در مقدار آمارۀ آزمون Fو مقدار  R2است ،ميتوان
گفت که در هر سه صنعت مورد بررسي ،گرايش به يادگیري در رابطة بین بازاريابي کارآفرينانه و
نوآوري نقش تعديلگري دارد .همچنین نتايج بیانگر اين است که در صنعت مخابرات و ارتباطات،
گرايش به يادگیري نقش تعديلگري بیشتري داشته است .براي آزمون فرضیة چهارم نیز آزمون
مدل رگرسیوني انجام شده است که نتايج در جدول  11آمده است.
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جدول  .11مدل رگرسیونی برای بررسی نقش تعدیلگری ساختار سازمانی
صنعت

اتوماسیون
صنعتي و...

مخابرات و
ارتباطات

رايانه و...

مدل

Sig

تأثیر بازاريابي
کارآفرينانه بر نوآوري

0/018

با درنظرگرفتن نقش
تعديلگر
تأثیر بازاريابي
کارآفرينانه بر نوآوري
با درنظرگرفتن نقش
تعديلگر
تأثیر بازاريابي
کارآفرينانه بر نوآوري
با درنظرگرفتن نقش
تعديلگر

 Sig

F

F

3/16
- 0/031

𝟐𝑹

0/58
-2/36

-0/23

0/049

0/80

0/35

0/008

5/32

0/29

- 0/013

-1/83

-0/132

0/021

3/49

0/158

0/024

3/04

0/68

- 0/016
0/04

-2/13
0/991

𝟐𝑹

-0/17
0/51

در اين فرضیه نیز نقش تعديلگري ساختار سازماني بر رابطة بین بازاريابي کارآفرينانه و
نوآوري اثبات شد که بهصورت معكوس است و نتايج بیانگر آن است که در صنعت اتوماسیون
صنعتي و ابزار دقیق ،ساختار سازماني نقش تعديلگري بیشتري نسبت به دو صنعت ديگر داشته
است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
آزمون فرضیة اول نشان داد که بازاريابي کارآفرينانه بر نوآوري در صنايع مربوط تأثیر دارد و اين
نتیجه ،همسو با نتیجة پژوهشهاي پاکدل ،نايبزاده و دهقاندهنوي ( ،)1390هاکیوگلو ،ارن ،ارن و
سلیكان ( ،)2012توماس ،پینبني و بارتون ( ،)2013کوکاک و آبیمبوال ( ،)2009و ورهیز و میلنبرگ
( )2004است .همچنین با مقايسة هريک از گرايشهاي بازاريابي کارآفرينانه در اين سه صنعت
مشخص شد که مشتريمداري در صنعت مخابرات و ارتباطات بهدلیل رقابت زياد و روزافزون در
اين صنعت و اهمیتيافتن مشتريمداري در حفظ و کسب سهم بازار و لزوم ارائة خدمات نوآورانه و
نوآوري سازماني براي افزايش رضايت مشتري و سهم بازار تأثیر بیشتري در نوآوري داشته است.
بنابراين ،براساس اين نتیجه پیشنهاد ميشود براي افزايش نوآوري به بررسي موانع نوآوري در
سازمانهاي فعال در اين صنعت پرداخته شود و گرايش بیشتري به مشتريان خود داشته و به

شناخت ديدگاهها و انتظارات مشتريان ،تدوين راهكارها و سیاستهاي الزم در روابط با مشتريان،
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توسعة روابط معنادار با مشتريان ،منطبقشدن با نیاز مشتري و راهبردها و سرمايهگذاريهاي الزم
براي ارضاي خواستههاي مشتريان بپردازد .همچنین مشخص شد گرايش به کارآفريني و گرايش به
نوآوري در صنعت رايانه و تجهیزات ديجیتال تأثیر بیشتري بر نوآوري داشته است .بنابراين در اين
صنعت بايد اقدامات کارآفريني در همة بخشهاي سازمان و فراهمآوردن محیطي براي باالبردن
روحیة ريسکپذيري و بهتبع آن ،کارآفريني و افزايش اهمیت گرايش به نوآوري و بارور ساختن
زمینة بروز خالقیت و نوآوري در کارکنان انجام گیرد .همچنین ،نتايج نشان داد بازارمداري در
صنعت اتوماسیون صنعتي و ابزار دقیق تأثیر بیشتري بر نوآوري داشته است .بنابراين ،در اين صنعت
بايد رويكردي سیستماتیک به تقسیمبندي بازار ،تحلیل رقابتي و موقعیتيابي داشته باشند و با
مصرفکنندگان بالفعل و بالقوه ارتباط نزديک برقرار کنند و همواره بهدنبال کشف بازارهاي
ناشناخته باشند .فرضیة دوم نیز مبني بر تأثیر نوآوري بر عملكرد بازاريابي در هر سه صنعت تأيید
شد .اين نتیجه همسو با نتايج پژوهشهاي قنواتي و صمدي ( ،)1391پاکدل ،نايبزاده و دهقان
دهنوي ( ،)1390کوکاک و آبیمبوال ( )2009و ورهیز و میلنبرگ ( )2004است .بنابراين ،در هر سه
صنعت مورد نظر پیشنهاد ميشود فعالیت بیشتر در افزايش فروش ،ارتقاي موقعیت رقابتي شرکت،
توسعة محصول جديد ،بهبود کیفیت محصول ،کاهش زمان تحويل کاال يا خدمات به مشتريان،
گسترش سهم بازار و ...در مقايسه با ديگر رقبا در صنعت مربوط انجام داده شود و به استقرار بخش
مدون بازاريابي و بررسي عملكرد فعالیتهاي بازاريابي ،بهسبب رقابتيترشدن فضاي کسبوکار ،و
اهمیتدادن به شیوههاي جديد و نوآوري در بازارمداري توجه ويژه شود .آزمون فرضیة سوم نیز
نشان داد در هر سه صنعت مورد بررسي ،گرايش به يادگیري در رابطة بین بازاريابي کارآفرينانه و
نوآوري نقش تعديلگري دارد و اين نتیجه نیز همسو با نتايج پژوهشهاي معطوفي ،تاجديني،
آقاجاني و تاجديني ( ،)1389توماس ،پینبني و بارتون ( )2013و کوکاک و آبیمبوال ( )2009بود.
براساس نتیجة اين فرضیه نیز پیشنهاد ميشود شرکتهاي فعال در هر سه صنعت براي تأثیر بیشتر
بازاريابي کارآفرينانه بر نوآوري ،گرايش به يادگیري را در بین کارکنان -از طريق جستوجوي
اطالعات ،جذب ،توسعه و ايجاد دانش جديد در محصوالت ،فرايندها ،بازاريابي و خدمات خود-
افزايش دهند تا کارکنان از دانش و فناوريهاي روز بهرهمند شوند و گرايش بیشتري به نوآوري
داشته باشند .در فرضیة چهارم ،نیز نقش تعديلگري ساختار سازماني بر رابطة بین بازاريابي
کارآفرينانه و نوآوري اثبات شد که بهصورت معكوس است ،يعني هرچه ساختار سازماني پیچیدهتر،
رسميتر و متمرکزتر باشد ،بر رابطة بین بازاريابي کارآفرينانه و نوآوري تأثیر منفي دارد .اين نتیجه
نیز همسو با نتايج تحقیقات عربیون و همكاران ( ،)1390صفري ،تندنويس و هادوي ( )1388و
کوکاک و آبیمبوال ( )2009است .با توجه به اين نتیجه ،پیشنهاد ميشود شرکتهاي فعال در صنايع
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مورد نظر ساختار سازماني منعطفتر و غیر رسمي ايجاد کنند و ساختار سازماني و ابعاد آن را بازبیني
و عوامل مرتبط با نوآوري از قبیل همكاري گروهي ،تفويض اختیار صحیح و بسترسازي ساختار
مناسب شناسايي و اجرا شود.
با توجه به پژوهش صورتگرفته و نتايج حاصل از بررسي فرضیهها ،ميتوان گفت که اين
پژوهش از نظر؛  .1پرداختن به ارتباط بازاريابي کارآفرينانه با نوآوري سازماني و ارتباط نوآوري با
عملكرد بازاريابي؛  .2بررسي اين موضوع در شرکتهاي کارآفرينانه؛  .3درنظرگرفتن دو متغیر گرايش
به يادگیري و ساختار سازماني بهعنوان متغیرهاي تعديلگر ارتباط بازاريابي کارآفرينانه با نوآوري
سازماني ،براي نخستین بار ،داراي نوآوري مناسب در حوزۀ علمي بازاريابي و بهطور خاص ،بازاريابي
کارآفرينانه است .براساس يافتههاي پژوهش نیز به پژوهشگران بعدي پیشنهاد ميشود مدل طراحي و
آزمونشدۀ اين پژوهش را در صنايع ديگر بررسي کنند و همچنین ،عالوهبر متغیرهاي تعديلگر و
میانجي درنظرگرفتهشده در اين پژوهش ،از متغیرهاي ديگري همچون فرهنگ سازماني ،قدرت برند
و ...بهمثابة متغیرهاي واسط بین بازاريابي کارآفرينانه و عملكرد بازاريابي استفاده کنند.
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