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چکیده :کسبوکارهای کوچک و متوسط ،ويژگیهايی دارند که آنها را از کسبوکارهای بزرگ
مجزا میکند .يكی از اين ويژگیها مربوط به بازاريابی است؛ بهطوریکه مهارت اندک بازاريابی
در کسبوکارهای کوچک ،اغلب به سطوح پايینتر عملكرد ،ريسکهای باالتر و شكست منجر
میشود .برخورداری از يک رويكرد ناشی از بررسی و تحلیل کسبوکارهای کوچک موفق ،نیاز
اساسی اينگونه کسبوکارهاست .عبارت «بازاريابی کارآفرينانه» برای توصیف فعالیتهای
بازاريابی انجامشده در SMEها بهکار میرود .پژوهش حاضر درصدد تبیین ويژگیهای بازاريابی
کارآفرينانة کسبوکارهای کوچک و متوسط فناوری اطالعات و ارتباطات ،با رويكرد نظرية
زمینهای کالسیک است .در اين پژوهش ،ابتدا نمونههای اولیه انتخاب میشوند و مصاحبههای
عمیق انجام میگیرند .پس از انجام چندين مصاحبه ،مدل اولیة ناشی از کدگذاریها و تحلیلها
آماده میشود و گامبهگام ،مدل نهايی تكمیل میشود .همچنین با نگاهی تطبیقی ،ده مصاحبه
در کشور توسعهيافتة دانمارک با ده تن از مديران -مالكان SMEهای صنعت  ICTاين کشور،
بهعنوان کار جانبی انجام شد .نتايج کدگذاریها و تحلیلها با رويكرد گلیزر در کل نظريه،
بازاريابی کارآفرينانة خاص اين صنعت را بهوجود آورد .درنهايت ،مقاله اجزای مدل بازاريابی
کارآفرينانه را شرح میدهد.
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مقدمه
امروزه استفاده از قوانین بازاريابی بهعنوان راهی برای رشد و سودآوری شرکتهای بزرگ ،مورد
قبول همگان است .آثار علمی موجود در اين حوزه ،در طی سالیان متمادی تكمیل شده است و
تمرکز اصلی آنها عمدتا بر شرکتهای بزرگ و معتبر است .درمقابل ،آثار علمی موجود در حوزۀ
شرکتهای کوچک و متوسط و فعالیتهای بازاريابی اينگونه شرکتها ،همچنان در مرحلة
تكامل قرار دارند .در اين پژوهش ،به بررسی چگونگی اعمال قوانین پذيرفتهشدۀ بازاريابی ،در
شرکتهای کوچک و متوسط پرداخته شد .حتی میتوان گفت بعضی شرکتهای کوچک و
متوسط ،بهطور مشخص اعتقاد دارند که بازاريابی با نیازهای کسبوکار آنها ارتباطی ندارد.
شواهدی وجود دارد که نشان میدهد اتخاذ همان رويكردهای بازاريابی رسمی شرکتهای
بزرگ ،در شرکتهای کوچک و متوسط بهآسانی صورت نمیپذيرد؛ بنابراين ،سؤال اينجاست که
اگر شرکتهای کوچک و متوسط ،در راه موفقیت خود از قوانین يادشده بهره نمیجويند ،پس از
چه شیوههايی استفاده میکنند؟ و تأثیر اين شیوهها بر ديدگاه راهبردی ما دربارۀ نحوۀ بازاريابی
در شرکتهای کوچک و متوسط چگونه است؟ فلسفة وجودی بازاريابی ،تسهیل مبادلههای ارزش
است؛ بهگونهایکه هم عرضهکننده و هم دريافتکننده ،اين مهم را احساس کنند .نكتة کلیدی
برای درک کامل مفهوم مبادلة ارزش ،توجه به اين واقعیت است که در مبادلهها ،ارزش کاال و
خدماتی که عرضهکننده ارائه میدهد ،از هزينهای که در قبال آن دريافت میکند ،کمتر است.
بديهی است که خالف اين مطلب درمورد دريافتکننده صادق است؛ بهاينمعنا که همواره ارزش
کاالها و خدمات دريافتی ،از هزينة پرداختی آنها بیشتر است؛ بنابراين ،حس رضايتمندی حاصل
از اين مبادله ،بین دو طرف تقسیم میشود (تاجدين و همكاران.)1391 ،
اعتقاد کلی بر اين است که قوانین بازاريابی ،قابلیت اعمال بر کسبوکارهای کوچک و بزرگ
را دارند .بیش از  20سال است که پژوهشهای بازاريابی در شرکتهای کوچک و متوسط،
بهعنوان حوزهای دردسرساز برای محققان شناخته میشوند .باور غالب اين است که بازاريابی در
شرکتهای کوچک و متوسط ،عمدتا از طريق شبكهسازی يا ترکیبی از مبادلهها ،ارتباطها،
تعاملهای متقابل و بازاريابی شبكهای انجام میگیرد .بهتازگی استفاده از بازاريابی اينترنتی يا
تجارت الكترونیک ،در تمامی کسبوکارها از جمله شرکتهای کوچک و متوسط بسیار رواج
يافته است .بههرطريق ،ظاهرا پژوهشهای آکادمیک ،از پاسخگويی به بعضی از سؤالها دربارۀ
شرکتهای کوچک ،ارتباط آنها با بازاريابی و نیز نحوۀ استفادۀ آنها از بازاريابی ناتواناند .سو و
کربی به اين موضوع اشاره دارند که بهدلیل نبود يک رويكرد سیستماتیک به اين موضوع
(بازاريابی در شرکتهای کوچک و متوسط) ،متون تجربی و عملی بهصورت موردبهمورد (و بدون
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برنامهريزی قبلی و مشخص) نوشته میشوند .دانستههای ما در اين مقوله ناقص مانده است و
نیاز به يک تئوری در زمینة بازاريابی شرکتهای کوچک ،بهويژه در زمینة فهم و دانش بازاريابی
راهبردی اينگونه شرکتها ،بهشدت احساس میشود (سوی و کربی.)1998 ،
با آنكه بررسی و تحلیل بازاريابی در شرکتهای تازهتأسیس و کوچک بهدلیل سهم عظیم
اين شرکتها در فعالیتهای اقتصادی ،امری حائز اهمیت است ،اين مطلب که آيا بازاريابی
کارآفرينی واقعا با نگرشی کارآفرينانه و بدون توجه به قدمت و اندازۀ شرکتها ،صرفا به توصیف
فعالیتهای بازاريابی میپردازد يا خیر ،محل ترديد است .پژوهشهای انجامشده در بازايابی
کارآفرينی بیان میدارد که بازاريابی کارآفرينی در تمامی شرکتها ،بايد صرف نظر از قدمت و
اندازه ،بهکار گرفته شود .در عمل ،بین اين دو زمینة نوظهور ،تالقی وجود دارد .امروزه بزرگترين
تفاوت اين دو زمینه ،درک روزافزون از اهمیت انجام پژوهشهای کیفی در تمامی جنبههای
فعالیتهای شرکتهای کوچک است .از طرفی مشكلهای زياد اين کسبوکار در حوزۀ بازاريابی
و نبود يک فرايند مشخص بازاريابی ناشی از محدوديتهای اين نوع کسبوکار ،ضرورت وجود
مدلی ناشی از تئوریهای بازاريابی کارآفرينانه را ايجاد میکند .همچنین با توجه به شواهد
ذکرشده در زمینة اهمیت 1SMEها ،نقش آنها در اقتصاد و تأثیر بسزايی که کسب مزيت رقابتی
پايدار بهويژه در زمینة بازاريابی در موفقیت آنها برعهده دارد (سیدامیری ،)1391 ،اين پژوهش بر
آن است تا به اين پرسش پاسخ دهد که چه مدلی برای بازاريابی شرکتهای کوچک و متوسط
صنعت  ICTوجود دارد؟ اين مدل چه اجزايی دارد و روابط بین اجزا چگونه است؟
پیشینة نظری پژوهش
در آغاز در ادبیات اقتصادی ،کارآفرين را بهعنوان دالل توصیف کرده بودند .با پیشرفت ادبیات
کارآفرينی ،از کارآفرين با عنوانهايی نظیر هماهنگکنندگان تولید و توزيع و نیز رهبران و
مديران مدرن ،هماهنگکنندگان ،تحملکنندگان ابهام ،ويرانگران خالق و مبتكر و کاشفان
هوشیار فرصتهای سودآور ياد شده است (کارسون .)2010 ،مكاتب فكری گوناگونی در تاريخچة
کارآفرينی بهوجود آمدهاند که از بین آنها میتوان به مكتب نئوکالسیک ،مكتب روانشناختی و
مكتب اقتصاد اتريشی اشاره کرد (سونی و آيانتونجی .)2012 ،هريک از اين مكاتب ،مفروضها و
تعاريف متفاوتی در زمینة کارآفرينی ارائه میدهند .ديدگاههای اصلی و فراگیر در زمینة
کارآفرينی ،حاصل کار دو انديشمند علوم اقتصادی با انديشههای متضاد بود :جوزف شومپیتر و
اسرائیل کرزنر .با درنظرگرفتن روشهای متفاوتی که کارآفرينان با استفاده از آنها به ايفای نقش
1. Small and Medium Enterprise
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در بازارها میپردازند ،میتوان چنین استدالل کرد که کارآفرينان پیرو نظر شومپتر و کارآفرينان
پیرو نظر کرزنر میتوانند بهطور همزمان کار کنند؛ چراکه اولی در فعالیتهای واسطهای
نقشآفرينی میکند و دومی در فعالیتهای خالقانه حضور دارد (بجرکه.)1997 ،
بخش اعظم پیشینة موضوعی شرکتهای کوچک و متوسط ،بهطور جدايیناپذيری با ابعاد
مختلف کارآفرينی درآمیخته است (سونی و آيانتونجی .)2012 ،چنانكه در موارد متعددی ،دو واژۀ
«مالک -مدير شرکت کوچک» و «کارآفرين» هممعنی درنظر گرفته شدهاند ،اما بهتازگی
تالشهايی برای بیان وجوه افتراق اين دو واژه انجام شده است (کارسون.)1990 ،
با آنكه هیچ تعريف کلی و مورد قبول همگان برای واژۀ کارآفرينی وجود ندارد ،اين واژه
درواقع ،به فعالیتهای فردی فرصتطلبانهای اشاره دارد که به خلق ارزش منجر شده است ،با
ريسک همراه است و بهشدت به نوآوری وابسته است :کارآفرينی «فرايند شناختن و پیگیری
فرصتهاست که درنهايت ،به رشد ختم میشود» .استیونسون و ديگران ،کارآفرينی را دنبال
کردن يک فرصت بدون توجه به منابع موجود تعريف کردهاند .بايگريو و هوور ( )1991نیز
کارآفرين را شخصی میدانند که فرصتی را درک کرده و برای دنبالکردن آن ،يک سازمان ايجاد
کرده است .بهعقیدۀ هوسلیتز ،کارآفرين کسی است که با قیمتی مشخص میخرد و با قیمتی
نامشخص میفروشد .کرزنر ( )1985نیز کارآفرين را اينطور تعريف میکند :کسی که فرصت
سودآوری را مشاهده میکند و کارهايی را برای ارضای نیاز پاسخدادهنشده انجام میدهد (سونی و
آيانتونجی.)2012 ،
درهرصورت ،کارآفرينی بهعنوان رفتاری مديريتی تعريف شده است که بهدنبال تأکید بر نوآوری،
انعطافپذيری و مسئولیتپذيری از طريق درک فرصتهاست و به پیچیدهترشدن و کاراترشدن
مديريت منجر میشود (تاجدين .)1387 ،با ارائة تعريفی جامعتر از کارآفرينی ،اين مقوله توجه اکثريت
جامعة علمی را بهخود جلب کرد .کارآفرينی چیزی فراتر از تالشهای يک نفر (مثال يک مدير کلیدی
در يک شرکت) است؛ بهويژه وقتی که شرکتی رشد میکند و ساختاری پیچیدهتر میيابد .همچنین
کارآفرينی بهعنوان مجموعهای از رفتارها تعريف شده که موجب تخصیص دوبارۀ منابع اقتصادی شده
است و آن را مديريت میکند .هدف از اين بازنگری در تخصیص منابع نیز خلق ارزش است .کول
( )1968نیز کارآفرينی را فعالیتهايی هدفمند برای ايجاد ،حفظ و نگهداری و توسعة يک کسبوکار با
هدف کسب سود میداند (آرياسآراندا و همكاران.)2001 ،
تعریف بازاریابی کارآفرینی

بازاريابی کارآفرينی شامل فعالیتهای بازاريابی شرکتهای کوچک و کسبوکارهای جديد است.
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موريس و همكاران ( )2002توضیح میدهند که عبارت بازاريابی کارآفرينی ،به روشهای مختلف
و اغلب بیقاعدهای استفاده شده است؛ چراکه هر مفهوم بهطور بالقوه بهصورتهای مختلفی
تفسیر میشود.
کراس و همكاران ( )2009با تلفیق تعريف انجمن بازاريابی آمريكا از بازاريابی و کارآفرينی،
تعريفی برای بازايابی کارآفرينانه ارائه کردند .در ديدگاه آنها بازاريابی کارآفرينانه عملكردی
سازمانی است و به مجموعهای از فرايندها اطالق میشود که برای خلق ،مراوده و تحويل ارزش
به مشتريان و مديريت روابط با آنها -بهگونهای که موجب انتفاع سازمان و سهامداران آن باشد-
صورت میپذيرد؛ با ويژگیهايی چون نوآوری ،قبول ريسک و بهدستگرفتن ابتكار عمل شناخته
میشود و اجرای آن ،الزاما به استفاده از منابعی که در حال حاضر در اختیار سازمان است ،مشروط
نیست (کاپن و همكاران1992 ،؛ احمد.)1998 ،
فصل مشترک بازاریابی و کارآفرینی

بازاريابی بهطور فراگیری بهعنوان کلید بقا ،توسعه و موفقیت شرکتهای کوچک و تازه معرفی شده
است (برجكه1997 ،؛ کارسون .)2010 ،مورای ( )1981بازاريابی را خاستگاه منطقی فرايند کارآفرينی
در سازمانها میداند .بهطور مشابه ،فوکسال و ماينكس ( )1996جايگاه کارآفرينی را بازاريابی میدانند
(منظور اين است که شروع و منشأ کارآفرينی ،بازاريابی است)؛ هرچند تحلیلهای اين دانشمندان،
صرفا معطوف به کسبوکارهای ازقبل بناشده و شرکتهای بزرگ بود .از نظر آنها بازاريابی همان
کارآفرينی در شرکتهای کوچک و کسبوکارهای تازهتأسیس بود .از اين گذشته ،بازاريابی تأثیر
بسزايی در اين شرکتها دارد؛ بهطوری که سرمايهگذاران ،اهمیت آن را  6/7از  7برآورد میکنند که
اين عدد ،از برآوردها برای ساير فعالیتهای اين شرکتها بیشتر است (آشفورد و توور .)2001 ،قبل از
دهة  ،1990تصور بر آن بود که شرکتهای کوچک و کسبوکارهای تازهتأسیس ،به يک نسخة
سادهشده از تكنیکهای بازاريابی پیچیدۀ شرکتهای بزرگ احتیاج دارند؛ هرچند مغايرتهايی بین
رويكردهای استاندارد موجود در کتابها و آنچه عمال در شرکتهای کوچک بهعنوان تكنیکهای
بازاريابی استفاده میشود ،وجود دارد (بندوری و میشل.)1995 ،
رويكردی که اغلب از سوی نويسندگان اتخاذ میشد ،اين بود که مفهوم اصلی مورد استفاده
در بازاريابی (فرايند برنامهريزی و ادراک ،قیمتگذاری ،ترفیع و توزيع ايدهها ،محصولها و خدمات،
برای انجام مبادلههايی که اهداف فردی و سازمانی (انجمن بازاريابی آمريكا) را محقق کند،
درنظر میگرفتند و آن را با فرايند کارآفرينانه مقايسه میکردند (بلیس .)2001 ،درنهايت ،اجزای
آمیختة بازاريابی (همان  )4Pمورد قبول اکثر شرکتهاست (سونی و آيانتوجی.)2012 ،
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بهتازگی ،هیلز و همكاران ( )2008به بررسی سیر تكامل و توسعة اين حوزۀ علمی پرداختهاند
و به اين نتیجه رسیدهاند که در بازاريابی کارآفرينانه ،انحرافهايی نسبت به جريان اصلی
بازاريابی شكل گرفته است .رينولدز ( )2002عقیده دارد که اگرچه رويكرد متعارف بازاريابی هم
ممكن است برای کسبوکارهای کوچک و متوسط مناسب باشد ،بهدلیل آنكه فرصت و
تهديدهای پیش روی اينگونه شرکتها با شرکتهای بزرگ متفاوت است ،استفاده از
تئوریهای بازاريابیای که بافت کسبوکارهای کوچک و متوسط را درنظر گرفته باشد ،احتماال
سودمندتر خواهد بود.
پیشینة تجربی پژوهش
در حوزۀ بازاريابی کارآفرينانه ،پژوهشهای مختلفی در ابعاد متفاوت انجام شده است .در جدول 1
تعدادی از اين پژوهشها بهصورت خالصه ،بههمراه نتايج آنها آورده شده است.
پژوهشهایانجامشدهدرسطحجهاندرحوزةبازاریابیكارآفرینانه 

جدول.1خالصهایاز
نتیجه

نام كشور

محقق

رابطة معنادار بین بازاريابی کارآفرينانه و ظهور وب2
بهکارگیری رويكرد هنرمندانه برای هماهنگی به
کارگیری بازاريابی کارآفرينانه
بررسی ساختارهای سازمانی کسبوکارهای جهانی و
بازاريابی کارآفرينانه برای موفقیت آنها
شناسايی چهار راهبرد کلیدی بازاريابی کارآفرينانه با
خلق فرصت ،محصولهای نوآورانة مبتنی بر نیاز
مصرفکننده ،ارتقای منابع و قانونگرايی .اين
راهبردهای اساسی برای ارتقای عملكرد ،شناسايی
شدهاند.
بررسی نتايج چندبعدی بازاريابی نوآورانه در
کسبوکارهای کوچک که نه تنها مربوط به محصول
است ،بلكه به توسعة تكنولوژی نیز مربوط میشود.
بررسی عاملهای چندگانة بازاريابی کارآفرينانه برای
کسبوکارهای کوچک و متوسط
طراحی مدل بازاريابی کارآفرينانه

انگلستان
انگلستان

)Brian jones (2010

بررسی رابطة بازاريابی کارآفرينانه و جنبههای جديد
تبلیغات اينترنتی

)Ian Fillis (2010

ترکیه و انگلستان

Kocak and Abimbola
)(2009

استرالیا

Mort, Weerawardena
)and Liesch (2010

ايرلند

Dwyer, Gilmor and
)Carson (2009

انگلستان

Sargeant and Mohamad
)(1999

آمريكا

Deshpande and Farley
)(1998
)Pelham (2000

آمريكا

برای بسط و بررسی پیشینة تجربی ،بعضی از ابعاد مهم پژوهشهای پیشین را که بر روند
پژوهش فعلی تأثیرگذار است ،واکاوی میکنیم.
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محیط بازاریابی کارآفرینی

با درنظرگرفتن اندازه و مقیاس فعالیتها ،کنترلکردن فعالیتهای محیطی مؤثر مستقیم و غیر
مستقیم در نحوۀ انجام برنامههای تجاری بسیار مهم است و در گرو سازماندهی و اجرای
برنامههای بازاريابی قرار دارد .بهطور مشابه ،با توجه به اينكه اندازۀ آنها کوچک و متوسط است يا
در سازمانها گاهی اندازۀ آنها بزرگ است ،اين محیطها هم ويژگیهای خاصی دارند که بر
مشتريان تأثیرگذار خواهد بود؛ بنابراين ،بايد شناخت عمیقی از محیط بازاريابی داشته باشیم و
بهصورت بنیادی و ريشهای به مطالعة بازاريابی اين نوع کسبوکارها بپردازيم .بهطور کلی ،عوامل
و ويژگیهای مؤثر بر زمان حال يا آينده است که نشان میدهد چگونه بازارها درجهت
رضايتمندی نیازها و خواستههای بازارهای هدف پیش میروند.
ویژگیهای محیط بازاریابی کسبوکارهای کوچک و متوسط

کسبوکارهای کوچک و متوسط محدوديتهايی دارند که گاهی آنها را از سازمانهای بزرگ
متمايز میکند و آن ،سازماندهی محیطهای پويا و چندگانه است که گاهی برای ساير سازمانها
بهعنوان يک مورد کوچک درنظر گرفته میشود .اين توضیح نشان میدهد که چرا بعضی از
ساليق و نیازهای مشتريان هنوز هم پابرجا هستند يا قوانین مهم دولت به قوت خود در جامعه
حاکماند .اين ويژگیهای پويا در محیط ،از ويژگیهای نامعینی مانند پیچیدگی شرايط محیطی در
بازاريابی حاصل میشوند .بهتر است گروهی از اين ويژگیها را درنظر بگیريم که از آنها برای
بهترشدن سازماندهی فعالیتهای بازاريابی بنگاههای کوچک استفاده میشود.
در اين حالت ،شرايط محیطی به دو بخش محیطهای داخلی و خارجی تقسیم میشود .برای
سازمانها میتوان ويژگی سازمانهای بزرگ و کوچک را درنظر گرفت .نشاندادن تفاوت اين
بخشها مشخص میکند که ويژگیهای بیانشده به کدام سازمان نزديکتر است .همچنین راه
حلی برای کنترلکردن عوامل محیطی به ما ارائه میدهد که با استفاده از آنها میتوان به سمت
رضايتمندی بیشتر و رسیدن به بازار هدف حرکت کرد.
مهارتهای بازاریابی

هاردی ( )1992با بیان آنكه هر مدير ،عضوی از تیم بازاريابی است و بنابراين ،به توانايیها،
دانش و گرايش بازاريابی نیازمند است ،بعد جديدی به بحث مهارتها افزود .او همچنین بین
مدلهايی ارتباط برقرار کرد که بهزعم او برای توصیف مهارتهای مورد نیاز مديران ،چه به
صورت فردی و چه به صورت تیمی بهوجود آمده بودند .او همچنین بیان کرد که با بررسی
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چالشهايی که در آينده پیش روی مديران خواهد بود ،میتوان گروه ديگری از مهارتهای مورد
نیاز را برشمرد .وی چالشهای مرسوم بازاريابیای را که شرکتها با آنها روبهرو میشوند
مشخص کرد و براساس آن ،مجموعهای از مهارتهای اساسی بازاريابی را طرحريزی کرد که به
مهارتهای عمومی ،زيرمهارتها ،دانش ،گرايشها (شامل ارزشها و استانداردها) و نگرشهای
پرورشدهنده ،خالقیت و مسیريابی تقسیم میشد.
مهارتهای کارآفرینانه

اسمارت و کونانت ( )1994به بحث دربارۀ گرايش کارآفرينانه ،مهارتهای برجستة بازاريابی و
عملكرد سازمانی پرداختهاند .آنها به اين نتیجه رسیدند که گرايش کارآفرينانه بهطور مثبت و
چشمگیری با مهارتهای برجستة بازاريابی و عملكرد سازمانی ارتباط دارد .مطالعة آنها پیوندی با
پژوهش هیلز و الفورژ ( )1992دارد؛ چراکه هیلز و الفورژ ،شش بعد برای گرايش کارآفرينانه به
شرح زير تعريف کردند:
 .1تمايل به تقبل ريسک؛
 .2گرايش به استفاده از فعالیتهای برنامهريزی راهبردی؛
 .3توانايی شناسايی نیازها و خواستههای مشتريان؛
 .4داشتن سطح قابل قبولی از نوآوری؛
 .5استقامت در راه تبديل چشماندازهای کسبوکار به واقعیتهای عینی؛
 .6توانايی شناسايی فرصتهای جديد (کاپن و همكاران.)1992 ،
رویکردهای کارآفرینانه به کارکردهای بازاریابی

بازاريابی کارآفرينی از مدل ( 4Ps + Cقیمت ،مكان ،فعالیتهای ترفیعی و تشويقی و محصول +
مشتری) استفاده میکند که اين موارد در سطور زير بررسی خواهد شد .مدل  4Ps + Cبهعنوان
گونهای از مدل  7Psبازاريابی خدمات مطرح است که در آن ،بر اهمیت محصول ،قیمت ،مكان،
ترفیع ،شواهد فیزيكی ،فرايندها و مردم تأکید میشود .مهمترين مزيت چارچوب  ،7Psرسیدن به
يک گرايش خدماتی ممتاز است؛ در کسبوکارهای کوچک ،اين مطلب (گرايش به خدمات) در
 Cموجود در مدل  4Ps + Cديده شده است که بر مديريت مشتريان داللت دارد؛ بنابراين ،ارکان
آمیختة بازاريابی کارآفرينی عبارتند از :محصول ،قیمت ،مكان ،ترفیع و مديريت مشتريان (سونی
و آيانتونجی.)2012 ،
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پارادایمنگاری بازاریابی کارآفرینانه

الگئی کاپرا ( )1997در پارادايمنگاری پژوهشهای میانرشتهای و بهمنظور رفع محدوديتهای
ناشی از پژوهشهای تکپارادايمی ،يک نقشة نگاشتی بازاريابی کارآفرينانه با تمرکز بر ابعاد
معرفتشناختی همگرا در دو شاخة بازاريابی و کارآفرينی و در قالب سهمحوری ،Z ،Y ،X
متناسب با مطالب باال ارائه کرده است.
در محور ( Xتعامل ساختار و الگو) با بهرهگیری از پارادايم اثباتگرا ،با قواعد مرسوم بازاريابی
کارآفرينانه مواجهیم .پیشفرض اصلی در اين محور ،فعالیتهای مشهود و عینی بازاريابی
کارآفرينانه است .اين مشخصه در انتهای طیف و در نزديكی ساختار بیشتر ديده میشود.
در اين محور ،موضوعهايی از جمله پژوهشهای بازار ،آمیختة بازاريابی کارآفرينانه،
روشهای ورود به بازار و سیستمهای اطالعات بازار با عنايت به اندازۀ کسبوکار (کوچک،
متوسط ،بزرگ) مطرح میشود .شايستگی کارآفرينانه و مديريت بازاريابی کارآفرينانه در اين
قسمت ،جايگاه باالتری دارند.
محور  Yاز مجاورت دو بعد ساختار و فرايند در قالب نظريهای انتقادی متأثر از نظريههای
هابرماس و بر مبنای پیشفرضهای نیمهساختاريافته شكل گرفته است .در اين محور ،با
خالقیتهای واقعگرا و تغییر در روية نگرشی مواجهیم .لزوم توجه به اقلیتها و ضرورت نوآوری
در ساختارهای اجتماعی با لحاظکردن ماهیت صنايع ،اعم از خدماتی و صنعتی نیز احساس
میشود؛ بنابراين ،توجه به تفاوتهای فرهنگی و ساختارهای اجتماعی ،بهويژه اقلیتها ،در اين
محور منشأ اثر خواهد بود .جايگاه فرهنگ کارآفرينانه نیز همینجاست.
محور  Zتصويرگر ظهور پاراديمهای تفسیرگرا و پسانوينگرايی است .خمیرماية
پسانوينگرايی ،رد ساختارها و شكستن آنهاست .در اين محور ،حرفی از ساختار بهمیان نمیآيد.
هرچه هست ،معناست و ذهنیتها و ابزارهای معناکاوی عبارتند از :فرهنگ ،زبان و فناوریهای
اطالعاتی .پس در اينجا با نوعی کثرتگرايی پیچیده در معنا مواجه خواهیم بود .با نفی ساختارها
به بررسی غشای پديده و تحلیل ظاهری آنها بسنده میشود .فرصتیابی کارآفرينانه و بازاريابی
کارآفرينانة مبتنی بر فناوریهای پیشرفته و نیز گسترۀ عمل بازاريابی کارآفرينانه ،اعم از بنگاه
سنتی يا جهانی متولد و نیز فرايندهای کارآفرينانه در اين محور قرار میگیرد.
با توجه به ماهیت پیشتازبودن عملگرايان در مقايسه با دانشگاهیان در قلمرو کسبوکار ،اين
گروه میتوانند با جانمايی مناسب اقدامها و بديلهای اجرايی ،توصیفگر فعالیتهای آنها باشند؛
زيرا ايجاد تغییرهای جزئی در سیستمهای اقتصادی و اجتماعی ،زمینهساز شكلگیری فعالیتهای
اقتصادی به شیوهای ديگر است و از اين حیث ،نیازمند بازنگری در مصاديق الگو خواهد بود.
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آمیختة بازاريابی کارآفرينانه
آمیختة بازاريابی بنگاههای
مختلف از نظر اندازه
بازاريابی کارآفرينانة بینالمللی
روابط و شبكهها
شايستگیهای کارآفرينانه

Z

الگو

فرايندهای کارآفرينانه ،فرصتیابی کارآفرينانه
بازاريابی کارآفرينانة مبتنی بر فناوری پیشرفته
بازاريابی کارآفرينانه در بنگاههای سنتی يا متولد جهانی
شکل.1نگاشتمفهومبازاریابیكارآفرینانه 

بازاريابی کارآفرينانه بهمثابه دانشی میانرشتهای و نوظهور ،بیانگر رويكرد متفاوتی به رؤيای
کسبوکار ،رابطة آن با بازار و نقش وظايف بازاريابی درون شرکت است .با توجه به بازار ،شرکت
میکوشد تا برخالف پیروی مشتريان ،آنها را رهبری کند و تمامی توجهها به سمت ايجاد
بازارهای جديد به سمت خدمترسانی بهتر در بازارهای موجود است .اگر واقعیتهای اقتصادی و
اجتماعی پیرامونی ،زمینهساز ايجاد نظريههايی باشند و اين نظريهها توصیفگر آنها باشند ،با
نگاهی تکپارادايمی فقط قادر به درک صحت چارچوب کلی آن خواهیم بود .درحالیکه بهمنظور
بهرهبرداری توأمان از نظريههای مختلف برای تفسیر يک رويداد قديمی يا جديد ،با عنايت به
تأخیر و تقدم نظريهها و اينكه هريک متناسب با برههای خاص از زمان و مكان متناسبتر
بودهاند ،بايد جهتگیریهای هنجاری شكلگیری نظريهها را نیز بهعنوان پیشزمینههای
معرفتشناختی چارچوبها درنظر آوريم .بدينترتیب ،تلفیق پارادايمیک پژوهشها به سبب آنكه
به پژوهشهای مختلف در قالب يک محور طیف توجه میکند ،نتايج بهتری در تفهیم موضوع
بهدنبال خواهد داشت .بهعبارت ديگر ،اگر در پژوهشهای حوزههای میانرشتهای ،دانش خود را
منتج از سیطرۀ يک پارادايم محدود کنیم ،با خطر محدودبینی و کوتاهبینی و درواقع ،نوعی نقض
غرض مواجه شدهايم و بهرهبرداری بومی از نظريهها با مشكل مواجه خواهد شد (رضوانی و
همكاران.)1388 ،
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روششناسی پژوهش
در انجام پژوهش حاضر ،با عالقه به کار در حوزۀ کسبوکارهای کوچک و متوسط ،کار نگارش طرح
پژوهش را آغاز کرديم .درادامه ،متوجه وجود مشكلهای زيادی در حوزۀ کسبوکارهای کوچک و
متوسط ايران شديم .از طرفی با توجه به دانشی که در زمینة بازاريابی داشتیم ،دريافتیم همچنانکه
بازاريابی برای کسبوکارهای بزرگ مهم است و موجب کسب مزيت رقابتی میشود ،شناسايی و
طراحی مدل بازاريابی کسبوکارهای کوچک و متوسط نیز تالشهای پراکندۀ صاحبان اين
کسبوکارها و متخصصان اين حوزه را هماهنگ میکند .برهمیناساس ،مسئلة پژوهش بدينشكل
تدوين شد که مدل بازاريابی کسبوکارهای کوچک و متوسط نوپا وکارآفرين کشور چگونه بايد باشد.
بازاريابی ،اشاره به فرايندی است که برای ارائة کاال و خدمات از سوی کسبوکارها و تبادل آنها با
مشتريان هدف ،برای رفع نیازهای آنها انجام میشود و اين فرايند ،با ارزشافزايی برای افراد و
کسبوکارها همراه است .بازاريابی کارآفرينانه نشان میدهد که سازمان میخواهد فرايند بازاريابی پويا
و خالقانهای داشته باشد و کسب مزيت رقابتی پايدار را در گرو فرصتشناسی و ريسکپذيری در
ايجاد و تولید محصولهای جديد و ارزشافزايی برای جامعه میداند.
در گام بعدی ،با مطالعة مختصر ادبیات تا حدود حوزۀ کسبوکارهای کوچک و متوسط،
بازاريابی اين کسبوکارها را بررسی کرديم و با وجود کمبود پیشینه ،مختصری از اين ادبیات را
ترجمه کرديم .جامعة آماری اين پژوهش کیفی ،شامل تمامی خبرگان و متخصصان و مديران
کسبوکارهای کوچک و بازاريابی کسبوکارهای کوچک است ،اما از آنجاکه جمعآوری اطالعات
از همة افراد جامعة آماری ،عمال غیر ممكن است (حتی اگر امكانپذير هم باشد ،بهلحاظ
تخصص و روششناسی نظرية زمینهای ،تأمین زمان ،هزينه و ساير امكانات مورد نیاز مقدور
نیست) ،نمونهای از جامعة آماری براساس سطح تخصص و میزان دانش و مشارکت افراد در
تصمیمگیری انتخاب شد .روش نمونهگیری در نظرية زمینهای ،گلولهبرفی است؛ فرايند گردآوری
دادهها برای تولید نظريه ،بدينگونه است که تحلیلگر همچنان که دادهها را جمع ،کدگذاری و
تحلیل میکند ،تصمیم میگیرد که در مرحلة بعد ،چه دادههايی را از کجا بهدست آورد تا نظرية
درحال ظهور توسعه يابد .در نظرية زمینهای ،نمونهگیری برای آشكارشدن است تا جزئیات يک
حوزۀ محدود تكمیل شود و محقق بتواند نظرية خود را گسترش دهد ،اما رهنمودهای استراوس
يک نمونهگیری را شكل میدهد که محقق کدهای تحمیلی شرايط ،پیامد و ...را بیابد.
اين نمونه شامل ده مدير -مالک شرکتهای فعال در حوزۀ فناوری اطالعات و ارتباطات در داخل
کشور و خبرگان دانشگاهی و صنعت است .همچنین با سه نفر از متخصصان دانشگاهی که در حوزۀ
فناوری اطالعات و ارتباطات نیز کار اجرايی دارند ،مصاحبههايی انجام شده است .برای اطمینان از
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کارآفرينبودن و کوچکبودن کسبوکارها ،در ابتدا چند سؤال از مدير -مالک درمورد حوزۀ فعالیت ،تعداد
نیروی انسانی و محصولهای آنها مطرح شد .رويكرد سنجش کارآفرينی ،مبتنی بر تعريف کارآفرينی
شومپیتری بوده است .ابزار پژوهش 16 ،سؤال در قالب مصاحبههای بدون ساختار و باز بوده است که اين
مصاحبهها با مديران -مالكان و خبرگان دانشگاهی و صنعت انجام شده است .همچنین شايان ذکر است
در يک سفر پنجماهه به دانمارک ،به بررسی و پژوهش در شرکتهای کوچک و متوسط فناوری
اطالعات دانمارک نیز پرداختیم .در اين سفر با ده مدير -مالک فعال در حوزۀ کسبوکارهای کوچک و
متوسط صنعت فناوری اطالعات ،بهعنوان کار جانبی و تطبیقی ،مصاحبههايی انجام شد .در جدول  2نام
شرکتها و سمت مصاحبهشوندگان بهطور کامل آمده است .در اين پژوهش ،از نظرية زمینهای کالسیک
برای ساخت تئوری بهعنوان يک روش کیفی استفاده شده است.
جدول.2فهرستكاملمصاحبهشوندگانایرانیودانماركی 
سمت 

كد 

نامشركت 

شرکتهای ايرانی
مدير -مالک
مدير -مالک
مدير -مالک
مدير -مالک
مدير -مالک
مدير -مالک
مدير -مالک
استاد دانشگاه تهران
معاونت بازرگانی
معاونت تولید

PI-1
PI-2
PI-3
PI-4
PI-5
PI-6
PI-7
PU-1
PU-2
PU-3

پرديس رايانة مهر
آمیتیسبازی ايران
بازیپرداز رفقای خوب
پرديس فنی دانشگاه تهران
فنافزار شريف
سامانههای پیشرفتة توچال
رساناافزار شريف
دانشكدۀ کارآفرينی
بنیاد بازیهای رايانهای
بنیاد بازیهای رايانهای

شرکتهای دانمارکی
مدير -مالک
مدير -مالک
مدير -مالک
مدير -مالک
مدير -مالک
مدير -مالک
مدير -مالک
مدير -مالک
مدير -مالک
مدير -مالک

PD-1
PD-2
PD-3
PD-4
PD-5
PD-6
PD-7
PD-8
PD-9
PD-10

بلوتن
سويچگیر -ایپیاس
مديا ات هند
اليف پايلوت
تايت دی .بی.
ای .کیو .دبلیو .تی .آی .وی
بلوکی
گاتاپ آکوايستیک
اسكانديناوين سوالر سیستم
کر سورس
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هدف روش نظرية زمینهای ،تولید يک نظريه در قالب مجموعهای از فرضیههای مربوط بههم است که
از طريق مقايسة مستمر دادهها بهدست آمده است و سطح بااليی از انتزاعیبودن را دارد .نظرية زمینهای،
مجموعهای يكپارچه از فرضیههای مفهومی است که از دادهها ظاهر میشود .درواقع ،پژوهشگرانی که از
روش نظرية زمینهای استفاده میکنند ،دغدغة اصلی شرکتکنندگان را شناسايی میکنند و توضیح میدهند
که چگونه اين دغدغه بهدست آنان حل میشود .در روش نظرية زمینهای «بهجای استفاده از دادهها برای
آزمون نظريه ،از دادهها برای ايجاد نظريه استفاده میشود» (استراوس و کربین.)1391 ،
در پژوهش حاضر ،ابتدا مصاحبههای ضبطشده را بهدقت گوش داديم .سپس نكتههای کلیدی
مصاحبهها را يادداشت کرديم .هر نكتة کلیدی ،يک واقعه محسوب میشود .سپس واقعهها را به
يک سطح باالتر ،يعنی مفهوم انتقال داديم .بعضی از مفاهیم ،از ترکیب چند واقعه بهدست
میآيند و بعضی تنها از يک واقعه يا نكتة کلیدی -با افزودن سطح انتزاعیبودن آن -بهدست
میآيند .در اين فرايند ،استفاده از برگههای کدگذاری بسیار مفید است .بدينترتیب ،برگههای
کدگذاری را تهیه کرديم و مفهومهای مشابه را بههمراه وقايع مرتبط روی برگههای کدگذاری
يادداشت کرديم .درنهايت ،برای مجموع مفاهیم هربرگه ،يک نام انتخاب کرديم که در باالی
برگه نوشته شد .نام باالی هر برگة کدگذاری ،درواقع ،نام يک مقوله است .بايد توجه داشت که
استفاده از برگههای کدگذاری بسیار وقتگیر بود ،اما اين امكان را به محققان میداد که دادهها را
کنترل کنند و پروردهشدن مقولهها را بهدقت زير نظر داشته باشند .همچنانکه بیان شد ،فرايند
پژوهش ،خطی نیست؛ بلكه حالت رفتوبرگشتی دارد .بهعبارت ديگر ،امكان دارد مفهومی از
برگهای حذف شود و دوباره افزوده شود.
کدگذاری باز تا زمان شناسايی مقولة اصلی ادامه میيابد .مقولة اصلی ،دلنگرانی و دغدغة
اصلی شرکتکنندگان است .چندمعیار برای انتخاب يک مقوله بهعنوان مقولة اصلی وجود دارد که
مهمترين آنها عبارتند از :مرکزیبودن ،مرتبطبودن به ساير مقولهها ،اتفاقافتادن مكرر در دادهها
و صرف زمان بیشتر برای اشباعشدن .ما در ابتدا دو مقولة مديريت کسبوکار و بازاريابی
کسبوکارها را بهعنوان مقولههای اصلی درنظر گرفتیم ،اما پس از مراجعه و دورۀ يادداشتها
تشخیص داديم که مقولة اصلی ويژگی بازاريابی کسبوکارهای کوچک و متوسط صنعت ،درواقع
مقولة اصلی است .از طرفی ،مقولة ويژگی بازاريابی ،تمام معیارهای مقولة اصلی را دارد.
همچنین برای بررسی پايايی روند پژوهش ،کدهای بهدستآمده با سه تن از استادان گروه بازرگانی و
دولتی دانشكدۀ مديريت دانشگاه تهران بررسی و تأيید شد .درادامه ،با چهار تن ديگر از صاحبان
کسبوکار مصاحبههايی انجام شد که بهدلیل حجم زياد ،از آوردن آنها صرف نظر میشود .همچنین
مصاحبههايی با سه تن از خبرگان صنعت و دانشگاه انجام شد که در جداول کدگذاری آمده است.
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با انتخاب کدهای باز بهعنوان مقولة اصلی ،1ساير کدهای بنیادی ممكن بود ويژگی آن مقولة
اصلی يا مقولة مرتبط 2باشند .در مرحلة کدگذاری انتخابی ،کدگذاری صرفا برای مقولة اصلی و
مقولههای مرتبط صورت میگیرد و ديگر دادههای نامرتبط درنظر گرفته نمیشوند.
نمونهگیریهای بعدی با هدف توسعة نظريه و براساس آن صورت میگیرد (بايد از چه کسی
بپرسم تا در اين موارد بیشتر بدانم؟) و مانند مرحلة قبل ،سؤالها حالت خنثی ندارند؛ بلكه
هدايتشدهاند و در ارتباط با مفاهیم کشف شدهاند .کدگذاری انتخابی تا زمانی ادامه میيابد که
مقولة اصلی و مقولههای مرتبط اشباع شوند .اشباع نیز زمانی اتفاق میافتد که ويژگیهای بیشتر و
جديدتری از دادهها حاصل نشود و وقايع بهندرت نشانگرهای جديدی برای ويژگیهای موجود ارائه
دهند .مقولههای اشباعشدۀ پژوهش عبارتند از :محیط ،تصمیمگیری ،رقبا ،مشتريان و محدوديتها.
پس از اين مراحل ،تمام مفاهیم مراحل قبل و يادداشتها را دوباره بررسی کرديم .سؤالهای
مصاحبهها متمرکزتر و مصاحبهها کوتاهتر و غنیتر شدند .در مرحلة کدگذاری انتخابی ،کدگذاری
بسیار آسانتر از مرحلة قبل است .همچنین کدگذاری برای مقولة اصلی و مقولههای مرتبط بسیار
آسانتر از کدگذاری برای مقولههای متعدد است.
در اين پژوهش ،يادداشتها را بهصورت دستنويس تهیه کرديم .هر يادداشت ،يک ايده،
فرضیه يا سؤال را مطرح میکرد .همچنین برای راحتی کار ،به هر فرد يک کد و به هر مقوله
يک کد مقوله اختصاص يافته است .کدها در جداول مصاحبهها و کدگذاری مشخص شده است.
بعد از اشباع ،مرتبسازی صورت میگیرد .در اين مرحله ،يادداشتهای نظری مرتب میشوند.
بايد درنظر داشت که در اين مرحله ،ايدهها مرتب میشوند ،نه دادهها .اين مرتبسازی يک طرح
کلی نظری يا چارچوبی مفهومی برای شكلبندی نظرية زمینهای ارائه میکند.


جدول.3مقولةاصلیوسایرمقولههایمرتبط 
ناممقوله 

كد 

نیازهای جامعه (نیازسنجی بازار هدف و مخاطبان) و ارتباط با مشتری 
محصولهای خالقانة متناسب با آن نیازها 
کانالهای توزيع 
تصمیمگیری محصولها و خدمات جديد 
تبلیغات 
قیمتگذاری 
محیط (سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،تكنولوژيک و )...
رقبا 
شبكهسازی 
ارتباطات

F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10

1. Core Category
2. Related Category
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يكی از پیچیدهترين گامهای تحلیل در نظرية زمینهای ،کدگذاری نظری است .بايد توجه
داشت که کدگذاری نظری معموال در زمان مرتبکردن و يكپارچهکردن يادداشتها اتفاق
میافتد .کدگذاری نظری مرحلهای است که در آن ،کدهای نظری شناخته میشوند .کدهای
نظری چگونگی ارتباط مقولهها با يكديگر را مفهومسازی میکنند .هنگامیکه يادداشتها را
مرتب میکنیم ،بهترين کد نظری را درمیيابیم.
کدگذاری باز و انتخابی به دستهبندی ،طبقهبندی و در واقع تكهتكهکردن دادهها میپردازد،
اما در اين مرحله و از طريق کدهای نظری ،مفاهیم را به يكديگر ارتباط میدهیم .تالشهای
متعددی برای ارتباطدادن مقولهها با يكديگر انجام شد .کدهای نظری پیشنهادی گلیزر را يکبه
يک بررسی کرديم و شیوههای مختلف ارتباطدادن مقولهها به يكديگر را آزموديم .از طرفی
متوجه شديم که استفاده از گراف ،در اين مرحله از تحقیق بسیار سودمند است .هدف از رسم
گراف در وهلة اول ،کشف بهتر ارتباط مقولهها با يكديگر و در وهلة دوم ،نمايش و انتقال مؤثرتر
و واضحتر نظريه است.
شكل  ،2يک نمونه گراف را نمايش میدهد .کدگذاری نظری ادامه داشت تا زمانیکه به
مدل نهايی رسیديم .برهمیناساس ،نمودار  ،3نظرية مرکز ثقلی بازاريابی کارآفرينانه را به بهترين
وجه نمايش میدهد.
تصمیمگیری
مشتريان
رقبا
یهایبازاریابی
ویژگ 
كسبوكارهایكوچک

ومتوسط

محدوديتها

محیط

شکل.2مدلاولیهازبازاریابیكسبوكارهایكوچکومتوسطفناوریاطالعاتوارتباطات 

شايان ذکر است که استفاده از کدهای نظری الزامی نیست .بهعبارت ديگر ،شايد بتوان
مقولهها را بدون کدهای نظری به يكديگر مرتبط کرد ،اما همچنانکه گلیزر توصیه میکند بهتر
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است از کدهای نظری استفاده شود .از طرفی ،کدگذاری نظری به توصیة گلیزر ( )1992بايد در
آخرين مرحلة تحلیل انجام شود که اين توصیه ،خالف نظر استراوس و کربین است که در قالب
کدگذاری پارادايم ،ساختاری ازپیشپنداشته بر دادههای پژوهش تحمیل میشود .برهمیناساس،
ما نیز کدگذاری نظری را در آخرين بخش تحلیلها انجام داديم.
یافتههای پژوهش

تحلیل مصاحبههای انجامشده از طريق کدگذاری نظری نشان داد که ويژگیهای بازاريابی
شرکتهای کوچک و متوسط ،در صنعت  ICTمشترک است و جالب اين است که دغدغههای
مشترکی نیز بین شرکتها و کسبوکارهای ايرانی و دانمارکی وجود دارد؛ هرچند تفاوتهايی (در
حدود  5درصد) نیز ديده میشود .ويژگی مشترک در پديدۀ بازاريابی اين نوع کسبوکارها ،وجود
چالشهای زير است:
 بودجة کم؛
 تغییرهای تكنولوژی؛
 رقبا و کسبوکارهای بزرگ؛
 برونسپاری و واگذاری؛
 سرمايهگذاری؛
 فرصتهای جديد و چالشی و بازارهای نوظهور.
همچنین با تحلیل مصاحبههای انجامشده در ايران و کدگذاری آنها متوجه تعدادی چالش
خاص در شرکتهای کوچک و متوسط در صنعت  ICTايران شديم که شامل موارد زير است:
 نیازهای متغیر در جامعة ايران؛
 بیثباتی در شرايط محیطی ايران؛
 ضعف در نیروی انسانی و سرمايههای انسانی متخصص؛
 نبود پايبندی به قوانین مالكیت معنوی؛
 امتیازهای گسترش و توسعة محصول.
همچنین با تحلیل مصاحبههای انجامشده در دانمارک و کدگذاری آنها متوجه تعدادی
چالشهای خاص در شرکتهای کوچک و متوسط در صنعت  ICTدانمارک شديم که شامل
موارد زير است:
 بینالمللیشدن کسبوکارهای دانمارکی؛
 بروز بازارهای جديد؛
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 نوآوریهای جديد؛
 هزينههای مالیاتی باال.
پس از کدگذاری نظری ،مدل نهايی مصاحبههای انجامشده بهدست آمد .در مدل زير ،مرکز
ثقل بازاريابی کارآفرينانه ،همان چیزی است که از روش گلیزر انتظار میرفت .روايی و پايايی
مدل با نظرسنجی از  20خبرۀ دانشگاهی با رويكرد تكنیک دلفی تأيید شد.

روابط راهبردی
عمودی در قالب
شبكهها



تأثیرپذيری
زياد از محیط

توسعة محصول
جديد و نوآورانه

بازاریابی
كارآفرینانه

قیمتگذاری براساس
ارزش
حرکت تدريجی
برای گستراندن بازار

مهمدانستن
مشتریمداری

آمیختةبازاریابی
كسبوكارهایكوچک
ومتوسطصنعتICT
محصول جديد
قیمتگذاری خاص
استفاده از کانالهای توزيع
جديد
روشهای نوين ترفیع
مديريت مشتری

محدوديت
منابع
مشتريان
خاص

تصمیمگیری
شخصی مدير

فشردگی
رقابت

استفاده از نظام
فرانچايز برای توزيع
استفادۀ مؤثر از
بازاريابی اينترنتی،
وب 2و شبكههای
اجتماعی
يكپارچگی ارتباطات
بازاريابی



شکل.3مدلبازاریابیكارآفرینانةحاصلازمصاحبهبا20نفردرفناوریاطالعاتوارتباطاتدوكشور
ایرانودانمارکمبتنیبرروشنظریةزمینهایكالسیک

نتیجهگیری

برای پاسخگويی به سؤال پژوهش (چه مدلی برای بازاريابی شرکتهای کوچک و متوسط صنعت
 ICTوجود دارد؟ اين مدل چه اجزايی دارد و روابط بین اجزا چگونه است؟) ،مدل حاصل نظرية
زمینهای که آن را بازاريابی کارآفرينانه نامیديم ،بهکار میآيد؛ همانطورکه در فیزيک ،مرکز ثقل،
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نقطهای در سیستم است که بهگونهای رفتار میکند که گويی همة جرم آن سیستم در آن نقطه
متمرکز است؛ بهعنوان مثال ،اگر انسانی به حالت عادی و صاف ايستاده باشد ،مرکز ثقلش تقريبا
در میان کمر (مابین لگن خاصره) وی است .اگر دايرهای فرضی بین دو پای فرد رسم کنیم -که
بهاصطالح ،بیس نامیده میشود -فرد تا زمانی در تعادل است که مرکز ثقلش در اين فضای بیس
قرار گیرد .بهعبارت ديگر ،درصورت خارجشدن مرکز ثقل فرد از بیس ،وی از تعادل خارج میشود
و درنهايت ،سرنگون میشود.
بازاريابی کارآفرينانه ،نوعی مفهومسازی از بازاريابی و کارآفرينی است که در اوضاع معینی،
مناسبتر میشود .در جايیکه شرکتها ،بازارگرايی و گرايش کارآفرينانة قویتری به نمايش
میگذارند ،وظايف بازاريابی را با نظريههای متفاوت انجام میدهند .فعالیتهای بازاريابی بهويژه
در وضعیت آشفتگی محیط ،مهم و حیاتی میشود.
در اوضاع آرام ،شرکتها میتوانند بر پیشرفتهای اضافی برای تأمین نیاز مشتريان ،در روش
خود متمرکز شوند؛ زمانیکه محیط برحسب وابستگی درونی قویتر در میان شرکتها مشخص
میشود .متخصصان بازاريابی بايد بیشترين توجه را به سمت پیشبینی و پاسخگويی سريع به
حرکات رقبا جلب کنند .در آنجا که محیط نسبتا آشفته میشود ،متخصصان بازاريابی بايد
مسئولیت معرفی سطوح باالتر کارآفرينی را در همة وجوه تالشهای بازاريابی شرکت برعهده
بگیرند .بهطور خالصه ،شرکتها برای ورود به تالشهای بازاريابی که فرصتطلبانه،
بیشفعاالنه ،ريسکپذيرانه ،نوآورانه ،متمرکز بر مشتری ،اهرمکننده و ايجادکنندۀ ارزش ،ترغیب
و تشويق میشوند (آزاد.)1392 ،
تعدادی از عوامل درون نقش بازاريابی نیز بر پذيرش گرايش کارآفرينانه تأثیرگذارند .بهنظر
میرسد که هرچه بازاريابی ،کارآفرينتر باشد ،با کارکنان دارای چارچوبهای ذهنی متنوع بیشتر
کار خواهد کرد .بهطور مشابه ،هرچه بازاريابی ،به بخشهای مختلف در درون کسبوکار تقسیم و
غیرمتمرکز شود ،افراد واحدهای بازاريابی ،کارآفرينتر خواهند بود .عالوهبراين ،هرچه
تخصصگرايی در بازاريابی در سطوح باالتر انجام شود ،رفتار کارآفرينانه بیشتر تقويت خواهد شد؛
بهشرطیکه متخصصان با ساختارهای غیر رسمی و ارتباطهای موازی با يكديگر در ارتباط باشند.
پاسخگويی بازاريابی نیز عامل ديگری در اين زمینه بهنظر میرسد .در جايیکه بازاريابی بر مبنای
ارتباطات و برخالف معیارهای سودآوری مشتری يا سرماية مشتری باشد ،سطح باالی رفتار کارآفرينانه
ديده میشود .بر مبنای شرايط محیطی ،تصمیمگیری مديران ،مشتريان ،محدوديتها و رقبا ،آمیختة
بازاريابی کارآفرينانه مشخص میشود و براساس اين آمیخته ،ابزارهايی برای بهکارگیری راهبردهای
بازاريابی کارآفرينانه مشخص میشوند .اين موارد در اينجا بهطور کامل توضیح داده میشود.
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بخش اول :ویژگیهای بازاریابی کسبوکارهای کوچک

اين عوامل ،ويژگیهای خاص بازاريابی کسبوکارهای کوچک است .اين کسبوکارها يک فرايند
بازاريابی را طی میکنند که فرايندی اجرايی ناشی از برنامة بازاريابی است .عوامل زير بر برنامة
بازاريابی اين شرکتها تأثیر میگذارند .
تصمیمگیری :فرايند تصمیمگیری مدير -مالک در کسبوکار کوچک و متوسط -که معموال
خود مالک ،مديريت و سیاستگذاری کسبوکار را نیز به عهده دارد -انجام میشود .در
کسبوکارهای کوچک ،فرايند تصمیمگیری بازاريابی ،شخصیتر و کمتر تخصصی است.
رقبا :رقابت در فضای کسبوکار ،امری ناخواسته و اجباری است .کسبوکارهای کوچک،
فضای رقابتی را بیشتر لمس میکنند و رقابت روی آنها تأثیر بیشتری میگذارد؛ زيرا آنها از
شرکتهای بزرگ تأثیر میپذيرند و مجبور به تبعیت از آنها هستند.
محیط :هر کسبوکاری در محیط ايجاد میشود .محیط اولین جايی است که ايدۀ ايجاد
کسبوکار ناشی از فرصتشناسی مدير -مالک را بهوجود میآورد .محیط بازاريابی کسبوکارهای
کوچک ،به دو بخش اصلی تقسیم میشود :محیط داخلی که شامل محیط داخل کسبوکار و
مواردی چون ساختار ،سیستم مديريت ،سیستم مالی ،سیستم بازاريابی ،سیستم تولید و سیستم
سرماية انسانی است .محیط خارجی ،شامل محیط خاص است که محیط صنعت است و شامل
تأمینکنندگان ،بازارهای واسطه ،مشتريان و رقباست .محیط عام ،شامل محیط سیاسی -قانونی،
محیط اقتصادی ،محیط تكنولوژی -زيستی و محیط اجتماعی -فرهنگی است .محیط عام بر
کسبوکارهای کوچک تأثیر بسیاری میگذارد و سیستم بازاريابی ،اين کسبوکارها را معطوف به
خود میکند.
محدوديتها :اين محدوديتها شامل محدوديت در بودجه از جمله بودجة بازاريابی ،محدوديت
تخصص بهويژه تخصص در بازاريابی ،محدوديت کمبود نیروی انسانی در بازاريابی و محدوديت
ابزارهای بازاريابی بهويژه کمپینهای بازاريابی است.
مشتريان :مشتريان کسبوکارها براساس فرايند انتخاب بازار هدف -که جزئی از فرايند
بازاريابی است -جذب محصولهای کسبوکار میشوند .در کسبوکارهای کوچک ،مشتريان
بالقوه بهدلیل نبود برند بزرگ ،کماند و جمعیت هدف ،کوچک است .فرايند تبديل مشتريان بالقوه
به مشتريان بالفعل نیز پیچیده است و بهخاطر محدوديتها برای شرکتهای کوچک ،بسیار
دشوار است .در کل ،سهم بازار شرکتهای کوچک معموال کمتر از شرکتهای بزرگ است.
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بخش دوم :آمیختة بازاریابی کسبوکارهای کوچک

فرايند بازاريابی ،شامل آمیختة بازاريابی است .آمیختة بازاريابی ابزاری برای تدوين راهبرد
بازاريابی بهشمار میرود .آمیختة بازاريابی کسبوکارهای کوچک ،ناشی از ويژگیهای خاص اين
نوع کسبوکارها در پژوهش حاضر ،شامل  4Pو  1Cاست.
محصول :محصول شامل مواد اولیه ،طراحی ،فرايند تولید ،ويژگیها ،کیفیت ،بستهبندی و
خدمات پس از فروش است.
توزيع :فرايند ارسال کاالی نهايی از محل شرکت به مصرفکنندۀ نهايی در جامعة هدف،
نحوۀ پوشش بازار و توزيع و مكانهای توزيع را توضیح میدهد.
قیمتگذاری :قیمتگذاری ،فرايندی است که در آن ،راهبرد قیمتگذاری محصولها تعیین
میشود و قیمت محصول نهايی ،برای مصرفکنندۀ نهايی مشخص میشود.
ترفیع :1فرايند معرفی محصول و جذب مشتريان از جامعة هدف را پوشش میدهد .فرايند
ترفیع در کسبوکارهای کوچک با ويژگیهای خاص خود همراه است .اين فرايند شامل
کمپینهای تبلیغاتی ،تبلیغات خالق ،فروش با تخفیف ،فروش اقساطی ،فروش با اشانتیون،
فروش در نمايشگاهها و فروش خارج از فصل است .هدف اين بخش ،برندسازی و افزايش سهم
بازار است.
مديريت مشتری :مديريت مشتری ،شامل فرايند مديريت ارتباط با مشتری ،حفظ مشتريان
فعلی و جذب مشتريان جديد است .فرايند برندسازی و ايجاد وابستگی به برند در محصولهای
کسبوکارهای کوچک در اين بخش قرار میگیرد .هدف نهايی اين بخش از آمیختة بازاريابی نیز
رسیدن به سهم بیشتر بازار است.
بخش سوم :عناصر بازاریابی کسبوکارهای کوچک

بعد از تعیین آمیختة بازاريابی کسبوکارهای کوچک میتوان عناصر بازاريابی را تعیین کرد .با
کمک اين عناصر ،فرايند بازاريابی حالت اجرايی به خود میگیرد .هريک از اين عناصر ،با آمیختة
بازاريابی مرتبط میشود.
بازاريابی ارتباطی و شبكهها :در بازاريابی کسبوکارهای کوچک ،بايد شبكهای از کسبوکارهای
کوچک با يكديگر فرايند بازاريابی را طی کنند .بهلحاظ محدوديتهای مطرحشده در بخش اول
بازاريابی ،ارتباط ناشی از آمیختة محصول کمک میکند تا مجموعهای از کسبوکارها روی محصول
1. Promotion
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کار کنند ،با کمک يكديگر محصول نهايی را تولید کنند و به دست مصرفکننده برسانند .درواقع،
بازاريابی ارتباطی ،شبكهای از تولیدکنندگان را ايجاد میکند که در آن ،هر کسبوکار کوچک مانند
نقش يک واحد تولیدی يک کسبوکار بزرگ ،ايفای نقش میکند .بدينصورت که بخشی از محصول
را تولید میکند و بهاينترتیب ،هزينة تولید بین کسبوکارهای کوچک تقسیم میشود؛ بهعنوان مثال،
خوشهای صنعتی ايجاد میکنند و هر کسبوکار کوچک ،بخشی از محصول را تولید میکند و يكی از
کسبوکارها محصول نهايی را مونتاژ میکند.
ارتباطات بازاريابی :ارتباطات بازاريابی مجموع ابزارهايی است که برای برقراری ارتباط با
مشتريان استفاده میشود .در کسبوکارهای کوچک ،ارتباطات يكپارچة بازاريابی ضرورت دارد
که خود شامل پنج ابزار اصلی در برقراری ارتباط با مشتريان است .اين ابزارها عبارتند از :تبلیغات،
روابط عمومی ،پیشبرد فروش ،بازاريابی مستقیم ،فروش شخصی ،بستهبندی ،پشتیبانی1و خدمات
مشتری .اين ابزارها مربوط به آمیختة مديريت مشتری است.
قیمتگذاری ارزشی :2قیمتگذاری ارزشی ،يک راهبرد قیمتگذاری مربوط به آمیختة قیمت است.
است .در اين راهبرد ،محصول يک کسبوکار کوچک به روش درک ارزش محصول مصرفشده
از سوی مصرفکننده ،تعیین قیمت میشود .بدينصورت که کاالی جديد بهصورت نمونه يا
پايلوت تولید میشود و در اختیار بخش کوچكی از جامعة هدف قرار میگیرد .سپس از آنها
خواسته میشود با مصرف کاال ،ارزشی برای آن تعیین کنند .بديهی است افراد براساس
ادراکهای مختلف ،قیمتهای مختلفی ارائه میدهند .میانگین قیمت از نمونة گرفتهشده ،ناشی
از ارزش ادراکشدۀ مشتری از مصرف کاال و قیمت نهايی مصرفکننده برای کاالی نهايی
خواهد بود.
3
مديريت نوآوری در محصولهای کسبوکارهای با رشد باال  :توسعة محصولهای جديد ،بخشی
از مراحل رشد کسبوکارهای کوچک است .اين کسبوکارها معموال در مرحلة شروع يا معرفی قرار
دارند و پس از آن برای رشد ،نیازمند مديريت نوآوری در محصولها و فرايندهای خود هستند .اين
نوآوری ،نیازمند گرايش کارکنان به يادگیری مداوم و دانشمحوری است .اين عنصر ،جزئی از آمیختة
محصول است .همچنین از اجزای فرايند تخريب خالق شومپیتر نیز بهشمار میرود.
پیشروی به سمت بازارهای جديد :کسبوکارهای کوچک در فرايند بازاريابی خود با
هدفگذاری و تعیین يک بازار هدف کوچک ،کار خود را آغاز میکنند .اين کسبوکارها در مراحل
رشد خود ،نیازمند ورود به بازارهای جديد هستند .ورود به بازارهای جديد ،جزئی از فرايند
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کارآفرينی و تخريب خالق از نظر تئوریپردازانی چون شومپیتر است که خود مكتب شومپیتری را
از مكتب اتريش جدا کرد .اين عنصر ،جزئی از آمیختة توزيع بهشمار میرود.
ديدگاه مشتریمحوری :مشتریمحوری جزئی از فرهنگ کسبوکارهای امروزی است .اين
فرهنگ ،کسبوکارهای کوچک را به سمت بازارگرايی میکشاند .گرايش به بازار نیز به مشتری
محوری منجر میشود .اين ارزش فرهنگی سبب میشود که تمامی کارکنان يک کسبوکار
کوچک ،مشتری را مثل خود ببینند و مشتری و ديدگاه او ،جزئی سیال در بنگاه میشود.
کسبوکارهای کوچک ،ارتباط راحتتری با مشتری برقرار میکنند و بهدلیل ساختار سازمانی
منعطف آنها ،مشتریمحوری تسهیل میشود .اين عنصر از آمیختة مديريت مشتری نشئت
میگیرد.
بازاريابی شبكههای اينترنتی ،وب 2و شبكههای اجتماعی :با پیشرفت فناوریهای اطالعاتی،
ابزارهای جديدی برای فرايند بازاريابی ايجاد شده است .اين ابزارهای تسهیلگر ،فرايند بازاريابی را
ايجاد میکنند .اينترنت کمک کرده است که فرايند ترفیع راحتتر انجام شود .با کمک تبلیغات
اينترنتی میتوان بسیاری از هزينههای ترفیع را کاهش داد .وب 2نیز امكان تعامل کسبوکار با
مشتريان بازار هدف را تسهیل میکند و هزينة ارتباط را کاهش میدهد .وب 2امكان تعامل
دوطرفة مشتری و تولیدکننده را راحت میکند .شبكههای اجتماعی اينترنتی چون فیسبوک و
تويیتر ،امكان بسیار مناسبی را برای مدير -مالكان کسبوکارهای کوچک مهیا کرده است و
هزينة ترفیع و کمپینهای تبلیغاتی و تست محصول جديد و نوآور را کاهش داده است.
انعطافپذيری در شبكههای توزيع :کسبوکارهای کوچک ،توانايی داشتن شبكة توزيع
گسترده را ندارند .برای کاهش هزينهها بهتر است شبكههای توزيع ايجاد شود .اين شبكههای
توزيع ،مجموع کسبوکارهای کوچک در يک صنعت را با هم ايجاد میکنند .اين عنصر مربوط
به توزيع است.
واگذاری برند ارزشی :1کسبوکارهای کوچک برای توسعة برند محصولهای خود نیازمند
واگذاری برند هستند .اين واگذاری براساس ارزش برند محصول انجام میشود و در مرحلة توسعة
کسبوکار است .ارزشگذاری برند ،براساس نوآوریهای محصول و شناخت آن در جامعة هدف
است؛ مانند کاری که آيسپک در ايران کرد .اين فرايند برای کسبوکارهای کوچک فناوری
اطالعات ايران نیز ضرورت دارد و جزئی از آمیختة ترفیع بهشمار میرود.
برای ادامة بحث بازاريابیهای پويا و ايستا ،ضروری است بعضی از ويژگیهايی را که ما را به هدف
میرسانند ،مشخص کنیم .هريک از آنها ممكن است در حالتهای متفاوتی از شرايط ايستا مشخص
1. Value Franchising
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شوند و از آنها بهعنوان بازتابی برای مراحل نهايی بازاريابی خالق استفاده شود .از ويژگیهای بازاريابی
پويا نیز بیشتر برای مشخصکردن گامهای نهايی استفاده میشود .در شرايط ايستا ممكن است از عامل
خالقیت بهعنوان يک تفكر همگرا ،برای پااليش استفاده کنیم و از دانش موجود برای حلکردن
مشكالت ساختاری بهره بگیريم .خالقیت و تحلیل ،عواملی هستند که به دنبال هم میآيند و از آنها
برای اندازهگیری ،جمعآوری و فرمولهکردن اطالعاتی که فراهم شده است ،در راستای تصمیمهای
بازاريابی استفاده میشود .اين يک نمونه از شرايطی است که از خالقیت در تئوری اقتصاد پسامدرنیته در
تصمیمهای بازاريابی استفاده میشود؛ برای مثال ،در آمارها و همچنین در روشهايی که از خالقیت در
بازاريابی خالقانة استاتیک استفاده میشود ،اين مورد بهکار گرفته میشود .بهطور مشابه ممكن است از
بازاريابی خالقانه در شرايط ايستا بهعنوان محصولهای بازاريابی استفاده کنیم و از آن برای اشارهکردن
به چگونگی پخش کردن محصولها و روشهای تشويقی برای مشتريان بهره بگیريم .درعین حال،
ممكن است اين مفهوم ،بهعنوان نوعی از اقتصاد سنتی و تئوری اقتصاد هم درنظر گرفته شود .بازار،
عامل تحلیلکنندۀ هوش بازاريابی است .ممكن است بازار برای تصمیمهای بازاريابی از کمکهايی
استفاده کند و آنها را در قالب پردازشهای جداگانه به يک پردازش خالقانة واحد تبديل کند؛ حتی بدون
اينكه عوامل صريح و واضح تفاوتها بین پردازشها را درنظر بگیرد.
يكی از ويژگیهای پويا در کارآفرينان ،درنهايت اين است که شرايط جديد از مديريت
اطالعات در مراحل ابتدايی محصول درنظر گرفته میشود .برای برنامهريزی مؤثر سازمانهای
خالق ،از اطالعات مراحل اولیه برای مراحل نهايی استفاده میشود و بهعنوان يک منبع مفید
اطالعاتی برای بهبود وضعیت سازمانها بهکار میرود .فعالیتهايی که بر پاية ديدگاه
پسامدرنیسم در سازمانها شكل میگیرند ،معموال با ايجاد تنش در سازمانها همراهاند .در
ديدگاههای مدرنیسم ،برنامهريزیها بر پاية مسائل اقتصادی است و اين سبب میشود که به
تفكری تعديلشده در اين جنبهها برسیم و روابط کارآفرينانه در بازاريابیهای پويا را درک کنیم.
يافتههای پژوهش را از نظر میزان دانشافزايی میتوان به شرح زير توضیح داد:
الف) دانشافزايی در سطح نظری :پژوهش حاضر بهدلیل همپوشانی نظريههای بازاريابی با
نظريههای مربوط به کارآفرينی ،به ايجاد دانش جديدی با رويكرد پارادايمیک جديد در قالب
بازاريابی کارآفرينانه در صنعت  ICTمنجر شده است .درنتیجه ،سبب ايجاد دانشی جديد در حوزۀ
مشترک اين دو رشته شده و به گسترش دانش میانرشتهای کمک کرده است .اين دانشافزايی
میان بازاريابی که اغلب کاربرد گستردهتر و عملی در شرکتهای بزرگ دارد ،با کسبوکارهای
کوچک و متوسط صنعت  ICTارتباط برقرار میکند .دوم اينكه فرايند بازاريابی در اينگونه
کسبوکارها میشكند و آن را به يک فرايند کاربردی تبديل میسازد.
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 در اين پژوهش سعی شده است تا با:ب) دانشافزايی در سطح روششناسی پژوهش
 روشی نوين در پژوهشهای،بهکارگیری روش تئوری برخاسته از دادههای کالسیک گلیزر
.بازاريابی مطرح شود که پیش از اين در کشور استفاده نشده است
پیشنهادها
برای پژوهشهای آتی پیشنهاد میکنیم بررسی مدل و تست آن با رويكردهای کمی انجام شود؛
 همچنین مناسب است که در يک.بهويژه سناريوهای مختلف و شرايط علی متصور بررسی شود
 مدل و نظرية مذکور درمورد کسبوکارهای، آزمايشی-تحقیق آزمايشی و با رويكرد پژوهشی
 با توجه به وجود مشكلهای فراوان اين نوع کسبوکارها در، درنهايت.کوچک بررسی شود
. انجام پژوهشی مشابه در حیطة بازاريابی کارآفرينانه ضروری است،صنايع ديگر
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