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 چکیده
اطمینان و وجود خطرات ناشی از تغییرات محیطی، شرایط ابهام و عدمبنیان، در های دانشدوام و پایداری شرکت

تواند گردد، میها میبلندمدت و پایداری این شرکتشود. شناسایی عواملی که سبب ایجاد ارزشمسئله مهمی محسوب می

کارآفرینانه، خلق ها را تضمین کند. بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابیدوام و پایداری این شرکت

کنندگی بنیان و بررسی اثر تعدیلهای دانشکارآفرینانه بر پایداری شرکترهبریارزش مشترک و سبک 

باشد. پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت شرکتی میمشترک و پایداریاستراتژیک در رابطه خلق ارزشنوسازی

بنیان نوع دو معرفی شده از سوی معاونت های دانشهش شرکتآماری پژوهمبستگی است. جامعه -و روش توصیفی

 شرکت 223آماری نیز ها گذشته است. نمونهسال از عمر شرکت آن 3باشند که حداقل وفناوری ریاست جمهوری میعلم

شد که پایایی باها پرسشنامه محقق ساخته میداده گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوریباشد که به روش نمونهمی

یابی معادالت ها با استفاده از روش کمی، مدلتایید شده است. تجزیه و تحلیل داده 91/0آن با میزان آلفای کرونباخ 

دهد که دست آمده نشان میصورت گرفت. نتایج به 2افزار اسمارت پی ال اس نسخه ال اس و نرم رگرسیون، رویکرد پی

بنیان تاثیر مثبت و های دانششرکتدرصد بر پایداری 95زش مشترک در سطح اطمینان کارآفرینانه و خلق اربازاریابی

درصد بر  95استراتژیک در سطح اطمینان کارآفرینانه و نوسازیکارآفرینانه، سبک رهبریچنین بازاریابیمعنادار دارند. هم

شرکتی را لق ارزش مشترک و پایداریاستراتژیک نیز رابطه خگذارد و متغیر نوسازیخلق ارزش مشترک تاثیر می

 کند.صورت مثبت تعدیل میبه
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 مقدمه
تغییرات ، هایی مانند آشفتگی و رقابت شدیدهای خود با چالشها برای ادامه فعالیتشرکت

بینی روبرو هستند؛ بنابراین بازاریابی سنتی بررای ادامره حیرات و محیطی و بازاری غیر قابل پیش

 .(Sadiku-Dushi et al, 2019ها در محیط رقرابتی امرروز مروثر و کرافی نیسرت  پایداری شرکت
برداری هرهاطمینان و ناپایدار محیطی ابزاری مناسب جهت بکارآفرینانه در شرایط عدمبازاریابی

کارآفرینانره بیشرترین نیراز بره بازاریابی .( (Mugambi and Karugu, 2017باشردها میاز فرصرت
بینری و پویرا قررار غیرقابرل پیش، آیرد کره شررکت در یرک محریط ناپایرداروجود میزمانی بره
 کارآفرینانره بردینبازاریابی ،در پرژوهش حاضرر .(Yang and Gabrielsson, 2017اسرت  گرفته

ها جهررت حفررت مشررتریان برررداری فعاالنرره از فرصررتشناسررایی و بهره: شررودشررکل تعریرر  می
کرردن منرابو و ایجراد ارزش بررای اهرم، ازطریق رویکرد نوآورانه به مدیریت ریسک ،سودآور

وکار روز بره در شرایطی که پویایی و پیچیردگی محریط کسرب .(Morris et al, 2002مشتریان  
 Alghahtani and؛ اجرای بازاریابی کارآفرینانه بسریار سرودمند خواهردبود  یابدروز افزایش می

Uslay, 2020). وکارهای نوپرا توانرد در کسرباصول تجویز شده در ادبیات بازاریابی سنتی نمی

هرای مختلر  اقتصرادی و وکارهای نوپا در ابتدای فعالیت خود برا چالشموثر باشد؛ زیرا کسب
های نوپرا و شررکت، برراینعالوه .ها نیستبازاریابی سنتی پاسخگوی آن اند کهفقر منابو مواجه

دنبال ورود سریو به بازار هستند که بسرتری کنند بههای روز استفاده میبنیان که از فناوریدانش
 .(Mort et al, 2012آورنرد  کردن ساختار بازاریابی کارآفرینانه فراهم میمناسب جهت عملیاتی

نوپا  یوکارهاکسب ۲۰۱۸درسال ، تلنت رانیا انیشرکت دانش بن یر شده از سوطبق آمار منتش
امرا برا  .انرددولت قرار گرفته تیاند و مورد حمادرصد رشد داشته ۴۶ یرانیاهای و استارت آپ
وکارهای نوپرا شرکتی در کسبپا مطالعه پایدارینو یوکارهاشکست کسب یتوجه به نرخ باال

کارآفرینانره برا تمرکرز برر نروآوری و توسرعه بازاریابی .یابردمی دوچنردانبنیان اهمیرت و دانش
باشد وکارهای نوپا میپایداری و موفقیت کسب، های جدید مطابق با نیازهای بازار کلید بقاایده

 Sarma et al, 2013). وکارهای نوپا بودن کسبیکی از مفاهیمی که ویژگی پویایی و غیرخطی
های لفرهؤتروان آن را فرآینرد تغییرر مباشرد کره مینوسرازی اسرتراتژیک میگیرد را در نظر می
یکری از  .(Agarwal and Helfat, 2009شرکتی دانسرت  وکار برای ادامه حیات و پایداریکسب
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وکار از طریرق بهبرود موقعیرت رقرابتی اهداف نوسرازی اسرتراتژیک ایجراد ارزش بررای کسرب
بره مراحرل  دنیرسر یوکار و برادر چرخه عمر کسب یداریپا یها براشرکتباشد؛ بنابراین می

 یچشرم انرداز جرادیبرا ا کیاسرتراتژ ینوسراز .هستند کیاستراتژ ینوساز ازمندیرشد و ثبات ن
فعران ارزش ن یذ یتمام یدهد که برایامکان را م نیا رندگانیگمیوکار به تصماز کسب ویوس

باتوجه به این که تغییرات سرریو محیطری و قروانین و مقرررات  .(Mielcarek, 2018  کنند جادیا
مدیران شرکت ریسک زیادی را برای مردیریت مروثر  .وکار تاثیر داردبر مدیریت کسب، متغیر

وکارها بایرد از کننرد؛ بنرابراین رهبرران و مردیران ایرن نروع کسربوکار خرود تجربره میکسب
کارآفرینانره رهبری .(Arthur and Hisrich, 2011های خاص رهبرری برخروردار باشرند  ویژگی
هرای کرارآفرینی بره دنبرال ایجراد ارزش عنوان نقشی از رهبری است که با اسرتفاده از فعالیتبه

بنرابراین نوسرازی اسرتراتژیک و  .(Simsek et al, 2015وکار اسرت  تجاری بیشرتر بررای کسرب
ثر باشرند و ؤوکارهای نوپرا مرکسرب توانند در ایجراد ارزش بررایسبک رهبری کارآفرینانه می

در ایرن پرژوهش  روازایرندهنرد؛ شررکتی اراههمزیت رقابتی مناسبی را برای رسیدن بره پایداری
یافتره بره بحر  دیردی نظام، ای خلرق ارزش مشرترکشود تا برا سرنجش نقرش واسرطهسعی می
تراتژیک و شررررکتی داده و همچنرررین آثرررار نوسرررازی اسررر کارآفرینانررره و پایرررداریبازاریابی

سرر س سررنجیده شررود کرره آیررا نوسررازی ، کارآفرینانرره بررر ایجرراد ارزش شناسررایی شرردهرهبری
 کننده داشته باشند یا خیر؟ تواند نقش تعدیلاستراتژیک می

هررای انرردکی در زمینرره بررسرری ترراثیر بازاریررابی مطالعررات ادبیررات نشرران داد کرره پژوهش
اسرت و کمترر پژوهشری بنیان صورت گرفتهدانش وکارهای نوپا وکارآفرینانه بر پایداری کسب

ها بررسرری اسررتراتژیک و سرربک رهبررری کارآفرینانرره را در پایررداری شرررکتنقررش نوسازی

کارآفرینانره است؛ لذا هدف اصلی پژوهش اراهه پاسخ به این سوال است که آیرا بازاریابینموده
ان دارد؟ و متغیرهرای خلرق ارزش بنیوکارهای نوپا و دانشتاثیر مثبتی بر پایداری شرکتی کسب

 نوسازی استراتژیک و سبک رهبری کارآفرینانه چه تاثیری بر این رابطه دارند؟، مشترک

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
های بازاریرابی و کرارآفرینی بره کارآفرینانره برا تلفیرق جنبرهبازاریابی بازاریابی کارآفرینانه.
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 ,Collinson and Shawپردازد  بازارهای جدید و خلق ارزش میها جهت ایجاد هدایت شرکت

های ترازه و کارآفرینانه شَمی است که منجر به شناسایی فرصتعبارت دیگر بازاریابیبه .(2001

شررود کرره هرردف آن خلررق ارزش برررای مشررتریان اسررت هررا در بررازار میبرررداری از آنبهره

های مختلرر  و شرریوهکارآفرینانرره برره یابیمفهرروم بازار .(1391،  خدادادحسررینی و کالبرری

هرای شرود؛ زیررا در زمانای تعری  شرده کره ایرن پراکنردگی باعر  جرذابیت آن میپراکنده

عنوان بازاریررابی در کارآفرینانرره بررهکنررد؛ مررثال بازاریابیتفسرریرهای متفرراوتی پیرردا می، مختلرر 

 .(Nwaizugbo and Anukam, 2014شرررود  نظم معرفرری میهای نوظهرررور یررا بررریشرررکت

منظور ها برهفعاالنره از فرصرت شیب یبردارو بهره ییعبارت است از شناسا نانهیکارآفریابیبازار

 جرادیا، سرکیر تیرینوآورانره در مرد یهادگاهیرواسطه دسودآور به انیو حفت مشتر یابیدست

 Colabi et  ومتوسرطکوچک یوکارهاکسرب یداریدر جهت پا نانهیکارآفر یابیارزش و منبو

al, 2011). ها سازی اقدامات بازاریرابی در شررکتکارآفرینانه یک ارچهعبارت دیگر بازاریابیبه

رود  کالبری و کار مریباشد که برای حفت و نگهداری مشتریان برهبا رویکردی کارآفرینانه می

  .(1389، همکاران

 وکارتغییر در مدل کسببرخی از پژوهشگران نوسازی استراتژیک را  نوسازی استراتژیک.

نوسرازی  .(Mielcarek, 2018دانند و برخی دیگر تعری  مجدد بازار و محصروالت جدیرد  می

های خرود در پیگیرری هرای یرک سرازمان بررای حفرت توانمنردیاستراتژیک به عنروان قابلیرت

 ,Colabi and Khajeheianشود  ها در نظر گرفته میهای جدید و استفاده بهینه از قابلیتنوآوری

کننرد کره بره ( نوسازی استراتژیک را فرآیندی تعریر  می2018و همکاران   1اشمیت .(2018

هرای وکار قابلیتمطرابق برا اهرداف کسرب، دهرد ترا در طرول زمرانها این امکان را میسازمان

، اسرتراتژیک شرامل تمرامی فراینردهانوسازی .(Albert et al, 2015راهبردی خود را تغییردهند  

های کلیردی شررکت برا رویکررد های حاصل از احیا و جایگزینی ویژگیها و خروجیمضمون

ی رادیکال و تردریجی صرورت که به دو شیوه .(1395، باشد  کالبی و همکارانبلندمدت می

                                                           
1 Schmitt 
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های گیرد؛ نوسازی استراتژیک تدریجی شرامل تغییررات نسربتا تردریجی و مرداوم در برنامرهمی

نوسررازی اسررتراتژیک  .باشرردگسررترش محصرروالت و خرردمات می اسررتراتژیک شرررکت ماننررد

تغییرر ، های استراتژیک شرکت مانند تعری  مجردد برازاررادیکال نیز تغییرات اساسی در برنامه

اسرتراتژیک در پرژوهش حاضرر نوسازی .وکار استروابط با مشتریان و تغییر مدل اصلی کسب

  .باشدتدریجی مدنظر می

گرا دارد؛ زیررا رهبری کارآفرینانه شباهت زیادی با رهبری تحول ه.کارآفرینانسبک رهبری

 ,Supriyanto et alبخشند  وکار را بهبود مینفعان عملکرد کسبرهبران با توجه به نیازهای ذی

متقاعرد : آورنرد شراملعواملی که سبک رهبری کارآفرینانره را در سرازمان بوجرود می .(2018

های شرکت به صورت شفاف و انطباق برا بیان دیدگاه، اهدافکردن کارکنان جهت رسیدن به 

. (Lajin and Zainol, 2015بخشرد  باشد کره عملکررد شررکت را بهبرود میتغییرات محیطی می

تروان ارزش می هراکنرد کره بره سربب آنآلی را ایجراد میهای ایدهرهبری کارآفرینانه موقعیت

هرای کرارآفرینی در دنبرال اسرتفاده از موقعیت وکار برهایجاد کرد به همین جهت رهبران کسب

ای مبتکرانره و شیوهکارآفرینانه نوعی رهبری است که بهدرواقو رهبری .وکار خود هستندکسب

رهبرری کارآفرینانره  .(Ensley et al, 2006کند  هرا اسرتفادهها را بشناسد و از آنخالقانه فرصت

پذیری ی ایجاد ارزش از طریق نروآوری و ریسرکهای کارآفرینی در راستاشامل انجام فعالیت

  .(Othumary-Mgeni, 2015باشد  می

وکار و جامعره متمرکرز کسرب نیمفهروم ارزش مشرترک برر رابطره بر .خلق ارزش مشترک

کننرد کره یم انیرب 1پرورتر و کرامرر .ردیرگیجامعه را در برر م یاسیو س یشود و بعد اجتماعیم

 یدارتریپا یایها مزاارزش نیا که بخشدیشرکت را بهبود م یرقابتتیارزش مشترک مز جادیا

تعری  پورتر و کرامرر بره دو اسرتراتژی خلرق  .کندیم جادیها انهیو کاهش هز تیفیاز بهبود ک

گرردد خلق ارزش مشترک منجر به بهبود جایگاه رقابتی شرکت می: ارزش مشترک اشاره دارد

وکار کمرک دهند و بره ادامره حیرات کسربو همچنین جایگاه اجتماعی شرکت را نیز ارتقا می

                                                           
1 Porter and Kramer 
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ها بره ایرن موضروعات توجره عبارت دیگر شرکتبه .(Spitzeck and Chapman, 2012کند  می

خلرق ارزش  .نفعان خود ایجادکنندرا برای ذی کنند تا مسئولیت اجتماعی شرکتی و پایداریمی

و  یاهرداف اقتصراد شربردیاست که همزمران برا پ یاتیعمل یهاوهیها و شاستیمشترک شامل س

 Porter andگردد  یم یرقابت تیمز شیباع  افزا، کندیم تیکه در آن فعال یاجامعه یاجتماع

Kramer, 2011). هرای مشرترکی را برا برازنگری در شتواننرد ارزها میعبارت دیگرر شررکتبه

ها توانرد منجرر بره پایرداری شررکتمحصوالت و بازارها ایجاد کنند کره ایرن ایجراد ارزش می

های اقتصرادی بلندمردت گردد؛ درواقو ایجاد ارزش مشترک راهری بررای رسریدن بره پیشررفت

 .(1398، است  شراعی و همکاران

 یازهرایبررآورده شردن ن: شرودیم  یرشرکل تعر نیبرد یشرکت یداریپا پایداری شرکتی.

 نردهیآ یازهرایبررآوردن ن ییبدون به خطرانداختن توانا نفعانیشرکت و ذ میمستق ریو غ میمستق

 یداریررپا کنرد کره مفهروم( بیرران می2020  1عبراس .(Dyllick and Hokerts, 2002  نفعرانیذ

 یهرایاز تکنولوژ بایردها شرکت است که مرتبط یامدرن و چندرشته کردیرو کیبه  یشرکت

بره طرور کلری  .کنند استفاده ستیزطیتوسعة محصوالت و خدمات سازگار با مح یبرا شرفتهیپ

تروان آن را شرود کره میای از پایداری در نظرر گرفتره میعنوان زیرمجموعهشرکتی بهپایداری

 .(Baumgartner and Ebner, 2010انتقال ایده پایداری جهانی به محریط کسرب و کرار دانسرت  

، اجتماعیهایهمچنین پایداری شرکتی یکی از رویکردهای شرکت برای خلق ارزش در حوزه

انداز بلندمرردت اسررت و از مسررئولیت پررذیری بیشررتر محیطی در یررک چشررماقتصررادی و زیسررت

 .(Ashrafi et al, 2018کند  حمایت می

، کنردوپنجه نرم میهای بسیاری دستکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران با ابرچالشاز آنجایی

مررور  .گررددهرا تلقری میبنیان امری مهم جهت عبور از ایرن چالشهای دانشپایداری شرکت

در زمینره رغم وجرود مطالعرات گسرترده دهرد کره علریهای گذشته نشان میادبیات و پژوهش

کمتر پژوهشی به بررسی این موارد پرداخته است که ، کارآفرینانهها و بازاریابیشرکتپایداری 

                                                           
1 Abbas 
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بنیان را بسنجد و از طرفری های دانشکارآفرینانه بر پایداری شرکتاز یک طرف تاثیر بازاریابی

ینانره را خلق ارزش مشترک و سربک رهبرری کارآفر، استراتژیکدیگر تاثیر متغیرهای نوسازی

صورت یکجا مورد بررسری قررار داده باشرد؛ لرذا هردف از پرژوهش همراه متغیرهای اصلی بهبه

بنیررران ازطریرررق متغیرررر های دانشپرکرررردن خالهرررای موجرررود در حررروزه پایرررداری شررررکت

  .کارآفرینانه و سایر متغیرهای موردمطالعه استبازاریابی

 و مدل نظری ها توسعه فرضیه

کارآفرینانه همانند فرآیندهای کارآفرینی دیگرر برر ایجراد فرصرت و خلرق فرآیند بازاریابی

کارآفرینانه از طریق نروآوری بره ایجراد همانطور که ذکر گردید بازاریابی .کندارزش تاکید می

کارآفرینانه و خلق ( در پژوهشی باعنوان بازاریابی2013  1اساس ازدمیربراین .پردازدارزش می

ها و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه ارزش مشترک در صنعت هنر ترکیه به بررسی استفاده از فرصت

جهت خلق ارزش مشترک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بازاریرابی کارآفرینانره از طریرق 

شرود ها منجر به خلق ارزش اجتمراعی مینوآورانه از آن های محیطی و استفادهشناسایی فرصت

( در 2015  2همچنین منگتینر  و ژانر  .گرددکه درنهایت منجر به ایجاد ارزش مشترک می

کارآفرینانره برا هردف تردوین چرارچوب ارزشری جرامو پژوهش خود به بررسی ابعراد بازاریابی

های پرژوهش حراکی از ایرن ختند؛ یافترهجهت خلق ارزش با رویکرد بازاریابی کارآفرینانه پردا

برا توجره بره  .تروان بره خلرق ارزش پرداخرتبود که از طریق آمیخته بازاریرابی کارآفرینانره می

  .های مطرح شده فرضیه اول پژوهش تدوین شده استپژوهش

 .تاثیر مثبتی بر خلق ارزش مشترک دارد نانهیکارآفریابیبازار: 1فرضیه 

وکار کسب یهافرصت هاآن یشنهادیپ هاییکه استراتژمعتقدند  (2011  3و کرامر پورتر

 تیرو تقو، یسرودآور شیافرزا، دیرجد یبازارهرا جادیکه باع  ا آوردمیرا به وجود  یدیجد

ها اسرت کره شررکت نیر( ا2014براور پرورتر و کرامرر   .شرودیها مشررکت یرقرابت تیموقع

                                                           
1 Ozdemir 

2 Mengting and Zhang  

3 Porter and Kramer 
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خلرق ارزش  نیرکنند که ا جادیمحصوالت و بازار ا یبا بازنگر ار یمشترک یهاارزش توانندیم

 یقابرل دسترسر یشررکت یداریربره پا دنیها و رسرسرازمان یاجتماع تیمسئول قیاز طر تواندیم

از  یمنطقر شررفتیپ کیراقتصاد اعالم کررد کره ارزش مشرترک  یمجمو جهاندر  پورتر .باشد

 دنیرسر یبررا یخلق ارزش مشترک را عامل توانیم، نیبنابرا .است یشرکت یاجتماع تیمسئول

( نیرز نشران داد کره مفهروم خلرق 2017پرژوهش رضرایی   .در نظر گرفرت یشرکت یداریبه پا

ارزش مشترک منجر به بهبود مداوم عملکررد واحرد تجراری در تولیرد ارزش بلنرد مردت و بره 

زش بلندمردت و شود؛ همچنین ایجاد اروکار بر جامعه میحداکثر رساندن تاثیرات مثبت کسب

 نفعان منجر به رسیدن به پایرداری اقتصرادی و در نهایرت پایرداری شررکتیحمایت از منافو ذی

 : شودبر این اساس فرضیه زیر مطرح می .گرددمی

  .خلق ارزش مشترک بر پایداری شرکتی تاثیر مثبت و معنادار دارد .2فرضیه 

در همرین راسرتا  .کندوکار کمک میسبکارآفرینانه به ادامه حیات و سازگاری کبازاریابی

( بره بررسری تراثیر ابعراد 2018  1های متعددی انجام شده است؛ بره عنروان مثرال راشردپژوهش

نتایج ایرن  .های کوچک و متوسط در عربستان پرداختکارآفرینانه بر عملکرد شرکتبازاریابی

و ایجاد ارزش منجر بره بهبرود  هاپژوهش نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه با تمرکز بر فرصت

( بره بررسری اثرر 2016و همکراران   2همچنرین هملری .شرودها میعملکرد و پایداری شررکت

بازاریابی کارآفرینانره برر رشرد و پایرداری و عملکررد بازاریرابی در صرنعت نسراجی در کشرور 

اندونزی پرداختند و به این نتیجه رسریدند کره بازاریرابی کارآفرینانره برر نروآوری تراثیر دارد و 

و  3همچنرین سر تیانی .گررددمی همراه با تاثیر بر نوآوری منجر به رشرد و پایرداری ایرن صرنعت

شررکت  100وکار برر پایرداری کارآفرینانه و توسعه کسبتاثیر بازاریابی، ، (2013همکاران  

کوچک را از طریق مدلسازی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار دادند و با توسرعه فرضریات 

و هم بر پایداری شررکت بازاریابی کارآفرینانه هم بر توسعه های به این نتیجه رسیدند که قابلیت

                                                           
1Rashad   

2 Hamali 

3Septiani 
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 : شودمی بر این اساس فرضیه زیر مطرح .گذاردتاثیر مثبت می

  .بازاریابی کارآفرینانه تاثیر مثبت و معناداری بر پایداری شرکتی دارد .3فرضیه 

سازمانی و نوسازی استراتژیک برای اطمینان از بقای طوالنی مردت توجه به ابعاد کارآفرینی

اسررتراتژیک سررازمانی بررا افررزایش پتانسیلابعرراد کارآفرینی .تی اسررتوکار بسرریار حیرراکسررب

وکار و نروآوری برر فرآینرد خلرق ارزش و بدسرت آوردن ارزش بلندمردت تراثیر دارنرد کسب

 Dyduch and Bratnicki, 2018). اسرتراتژیک منجرر دهد که فرآیند نوسازیمیها نشانپژوهش

کنرد می را در طول زمان حفتها رقابتی شرکت گردد و مزیتبه ایجاد ارزش برای شرکت می

 Mielcarek, 2018). های خلرق ارزش در سرازمان"( در پژوهش خود با عنوان 2016  1دیدوچ

سازمانی و خلق و حفت ارزش در بلندمدت را مورد مطالعره فرآیندهای کارآفرینی، "کارآفرین

گذاری جدیرد در استراتژیک و سرمایهقرار داد و روابط بین ابعاد کارآفرینی سازمانی  نوسازی 

های موجود( و خلق ارزش را شناسایی کرد؛ نتایج نشران دادکره رابطره مثبتری برین ابعراد سازمان

کارآفرینی سرازمانی و مکرانیزم خلرق و حفرت ارزش بلندمردت  هرم ارزش مرالی و هرم ارزش 

اقتصادی( از ابعراد  های مشهود و نامشهودکه خلق ارزش اقتصادی  ارزش.غیرمالی( وجود دارد

و همکرراران  2همچنرین نتررایج پرژوهش فتونفرران .باشرردوکار میخلرق ارزش مشررترک در کسرب

( که با هدف بررسی تراثیر قابلیرت نوسرازی اسرتراتژیک برر بقرای سرازمان و پایرداری 2018 

نشان داد که قابلیت نوسازی استراتژیک برا افرزایش بقرای سرازمانی برر ، شرکت صورت گرفت

که نوسازی استراتژیک هم بر خلرق ارزش و هرم باتوجه به این .شرکتی تاثیر مثبت داردپایداری

هرا ی برین آنتوان این فرضیه را مطرح کرد که بر رابطرهبر پایداری شرکتی تاثیرگذار است می

 : گرددلذا فرضیات زیر مطرح می .گذاردنیز تاثیر می

  .و معناداری بر خلق ارزش مشترک دارد استراتژیک تاثیر مثبتنوسازی .4فرضیه 

 .شرکتی تاثیر داردمشترک و پایداریاستراتژیک بر رابطه بین خلق ارزشنوسازی .5فرضیه 

کارآفرینانره عملگررا اسررت و برر حرل مشررکالت و ارزش آفرینری در برازار متمرکررز رهبری

                                                           
1 Dyduch 

2 Phetongphan  
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خرالق بره ادامره حیرات هرا و اکارآفرینانره برا توسرل بره ارزشعبارت دیگرر رهبریباشد؛ برهمی

در سربک رهبرری کارآفرینانره ایجراد  .(Surie and Ashley, 2008نماید  وکار کمک میکسب

مطابق با نیازهای مشتریان تعریر  ، ارزش به عنوان توانایی رهبر در تولید محصوالت و خدمات

نانره برر ( در پژوهش خود با عنوان تاثیر رهبری کارآفری2019و همکاران   1پوتسم .شده است

در تایلند به این نتیجه رسیدند که چهار بعرد سربک سازی خلق ارزش و عملکرد صنعت خودرو

وکار از گرردد و ارزش آفرینری در کسربرهبری کارآفرینانه منجر به خلق ارزش مشرترک می

های همچنرین بیران نمودنرد کره شایسرتگی، گیرردطریق سبک رهبری کارآفرینانره صرورت می

فنی منبرو ایجراد ارزش های نوآورانه و شایستگی هایشایستگی، ای مدیریتیهشایستگی، فردی

 : شودمی بر این اساس فرضیه زیر مطرح .باشنددر کسب و کار می

 .تاثیر مثبتی بر خلق ارزش مشترک دارد نانهیکارآفرسبک رهبری. 6فرضیه 

 
 مدل نظری پژوهش .1شکل 

 روش شناسی
توصریفی از نروع ها، پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده

شود و در صردد توصری  و تبیرین محسوب میهمبستگی  مبتنی بر الگوی معادالت ساختاری( 

 .باشردبنیران میهای دانشمشرترک و پایرداری شررکتارزشکارآفرینانه برر خلقتاثیر بازاریابی

 .های اطالع رسانی تدوین شده استای و پایگاهمبانی نظری پژوهش با استفاده از منابو کتابخانه

                                                           
1 Putsom 

 نوسازی استراتژیک سبک رهبری کارآفرینانه

 پایداری شرکتی خلق ارزش مشترک کارآفرینانهبازاریابی 
 1فرضیه 

 5فرضیه  4فرضیه  6فرضیه 

 2فرضیه 

 3فرضیه 
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معرفری ، اطالعاتدو در حوزه فناوریوعبنیان تولیدی ندانشهای آماری پژوهش شرکتجامعه

هرا حرداقل سره سرال باشند کره عمرر آنجمهوری میشده توسط معاونت علم وفناوری ریاست

جمهوری ریاسرتوفنراوری بنرابر تعریر  معاونرت علم .تهرران مسرتقر هسرتند است و در اسرتان

رصرد از فرروش دهایی هسرتند کره حرداقل ده دو شررکتبنیان تولیردی نروعهای دانششرکت

ها از معافیرت مالیراتی ایرن شررکت، بنیان باشدشان از محصوالت دانشآخرین اظهارنامه مالیاتی

از سرطح ، و توسرعهبر داشرتن طراحری مبتنری برر تحقیرق ها عالوهبرخوردار نبوده و محصول آن

 شررکت 530ها برا توجره بره ایرن کره تعرداد ایرن شررکت .فناوری باالیی نیز برخروردار اسرت

شرکت مشخص شد  223درصد تعداد نمونه  5باشد؛ بنابر فرمول کوکران و با سطح خطای می

آماری های جامعرههرا برا شررکتکه با اسرتفاده از رویکررد دردسرترس و براسراس فهرسرت آن

 .آماری ادامره پیرداکردها به تعداد نمونرهگرفته شد و این فرآیند تا تکمیل تعداد پرسشنامهتماس

هر شرکت یک پرسشنامه جهرت تکمیرل بره مردیرعامل یرا یکری از معراونین مطلرو همچنین به 

های پژوهش برای سنجش متغیرها ابتدا از مبانی نظری اسرتخرا  مقیاس .شدشرکت تحویل داده

روایری صروری و  .ای لیکررت طراحری شردای براسراس طیر  پرنج گزینرهو س س پرسسشنامه

رسی و تاییدکردند و روایی سرازه نیرز برا اسرتفاده از محتوای پرسشنامه را خبرگان دانشگاهی بر

  .شودمشاهده می 1ساختار و منابو پرسشنامه در جدول  .تحلیل عاملی مورد تایید قرارگرفت

 و منابع پرسشنامه ها تعداد سنجه .1جدول 
 منبع متغیر تعداد  شماره سوال

 Klammer et al (2017) نوسازی استراتژیک 5 1-5
 Becherer et al (2012) بازاریابی کارآفرینانه 6 6-11

 Ranjan and Read (2016) خلق ارزش مشترک 4 12-15

 Putsom et al (2019) سبک رهبری کارآفرینانه 5 16-20

 Khomba & vermaak (2013) پایداری شرکتی 6 21-26
 

بررای حصرول  .لیکررت اسرتفاده شردای هگزینر 5با توجه به این که در پرسشرنامه از طیر  

( و 7/0(  حرداقل CRدو شراخص پایرایی ترکیبری  هرا اطمینان از پایایی ابرزار گرردآوری داده

( به کار گرفتره شرد کره در اغلرب مروارد مرورد تاییرد قررار 7/0(  حداقل CAآلفای کرونباخ  

برای محاسبه پایایی کل پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شرد کره مقردار  .گرفت

بررای سرنجش روایری همگررا از  .بره دسرت آمرد 91/0آن برای کل سواالت پرسشرنامه برابرر 



 1399پاییز ، 3 شمارة ،13 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة
432  

( و بررای سرنجش روایری سرازه از 5/0(  حرداقل AVEشاخص میانگین واریانس اسرتخراجی  

هرا همچنین روایی واگرا نیز مورد بررسی قرار گرفت که نترایج آن، تحلیل بارعاملی استفاده شد

  .آمده است 3و  2در جداول شماره 

 های مدل مفهومی . ضرایب روایی و پایایی متغیرها و بارهای عاملی شاخص2جدول 
آلفای  نتیجه اعتبار بارعاملی گویه متغیر

 1کرونباخ
پایایی 
 2ترکیبی

میانگین واریانس 
 3استخراجی

 
نوسازی 
 استراتژیک

 مناسب 753/0 اول

824/0 877/0 588/0 
 مناسب 792/0 دوم
 مناسب 688/0 سوم
 مناسب 825/0 چهارم
 مناسب 772/0 پنجم

 
بازاریابی 
 کارآفرینانه

 مناسب 689/0 اول

838/0 881/0 556/0 

 مناسب 655/0 دوم
 مناسب 763/0 سوم
 مناسب 833/0 چهارم
 مناسب 731/0 پنجم
 مناسب 789/0 ششم

خلق ارزش 
 مشترک

 مناسب 684/0 اول

713/0 823/0 538/0 
 مناسب 725/0 دوم
 مناسب 778/0 سوم
 مناسب 745/0 چهارم

 
سبک رهبری 
 کارآفرینانه

 مناسب 906/0 اول

818/0 874/0 590/0 

 مناسب 700/0 دوم
 مناسب 716/0 سوم
 مناسب 557/0 چهارم
 مناسب 906/0 پنجم

 
پایداری 
 شرکتی

 مناسب 761/0 اول

863/0 898/0 595/0 

 مناسب 801/0 دوم
 مناسب 791/0 سوم
 مناسب 698/0 چهارم
 مناسب 836/0 پنجم
 مناسب 734/0 ششم

جا که مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای تمرامی متغیرهرا از آن، باتوجه به جداول

                                                           
1 Cronbach's alpha (CA) 

2 Composite reliability (CR) 

3 Average variance extracted (AVE) 
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که مقادیر میانگین واریرانس  همچنین به دلیل این .شودتایید میها پایایی آن، است 7/0بیشتر از 
که به دلیل این، از طرف دیگر .شودروایی همگرا نیز تایید می، است 5/0شده بیشتر از استخرا 

های متناظر با خرود از تمامی عناصر سطر و ستون، مقادیر تمامی عناصر روی قطر اصلی ماتریس
هرای جهرت تجزیره و تحلیرل داده .شرودن روایری واگررا نیرز تاییرد میها بیشتر است؛ بنرابرایآن

و جهررت بررسرری مرردل پررژوهش از مدلسررازی  20نسررخه  Spssجمعیررت شررناختی از نرررم افررزار 
استفاده شرده  2نسخه  Smart Plsافزارمعادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزهی و نرم

 .است

 . روایی واگرای متغیرهای پژوهش3جدول 

بازاریابی  متغیر
 کارآفرینانه

خلق ارزش 
 مشترک

 رهبریسبک
 کارآفرینانه

نوسازی 
 استراتژیک

پایداری 
 شرکتی

     745/0 بازاریابی کارآفرینانه
    733/0 612/0 خلق ارزش مشترک

   768/0 476/0 ./537 کارآفرینانهرهبریسبک
  766/0 411/0 509/0 383/0 نوسازی استراتژیک
 771/0 534/0 443/0 328/0 479/0 پایداری شرکتی 

 هایافته
 الف( توصیف جمعیت شناختی

 67مشرخص شرد کره ، آوری شدههای جمونامهدست آمده از پرسشبر اساس اطالعات به

اطالعررات مربررو  برره سررن  .درصررد از آنرران زن بودنررد 33دهندگان مرررد و درصررد از پاسررخ

درصد کمترر از  32، سال 45تا  31ها بین درصد از آن 47دهد که دهندگان نیز نشان میپاسخ

اطالعات مربو  به وضعیت تحصریلی افرراد  .اندسال سن داشته 45درصد باالی  21سال و  30

هرا رصرد آند 41، لیسرانس و براالترها دارای تحصریالت فوقدرصد از آن 53نیز نشان داد که 

 .دهندگان زیر لیسانس بوده استدرصد پاسخ 6لیسانس و فقط 

 ها فرضیه آزمون( ب

نتایج حاصل از آزمون مدل نشان ، با توجه به الگوی تفسیری در مدلسازی معادالت ساختاری

توان گفت که بیشتر است؛ از این رو می 96/1فرضیات پژوهش از مقدار  tداد که مقدار آماره 

معناداری مدل  2شکل شماره ، گردنددرصد تایید می 95وهش در سطح اطمینان فرضیات پژ



 1399پاییز ، 3 شمارة ،13 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة
434  

  .دهدپژوهش را نشان می

 

 مقادیر اعداد معناداری مدل نظری پژوهش .2شکل 
 

آزمون فرضیات مستقیم و فرضیه اثر تعدیلگری از طریق آزمون معادالت ساختاری صورت 

  .قابل مشاهده است 4گرفت که نتایج آن در جدول شماره 

 فرضیات پژوهش t. مقادیر ضریب مسیر و آماره 4جدول 
 نتیجه tآماره  تعیین ضریب ضریب مسیر مسیر مدل فرضیه

 تایید 852/9 872/0 504/0 خلق ارزش مشترک بازاریابی کارآفرینانه 1
 تایید 101/6 858/0 445/0 پایداری شرکتی خلق ارزش مشترک 2
 تایید 537/10 858/0 603/0 پایداری شرکتی بازاریابی کارآفرینانه 3
 تایید 309/4 872/0 283/0 خلق ارزش مشترک نوسازی استراتژیک 4
 تایید 493/3 858/0 152/0 پایداری شرکتی خلق ارزش مشترک و نوسازی استراتژیک 5
 تایید 566/4 872/0 230/0 مشترکارزشخلق کارآفرینانهرهبریسبک 6

 

 
 . شدت اثر تعدیلگری متغیر نوسازی استراتژیک 3شکل 

 

باشد؛ لذا فرضریه می 96/1ضریب مسیر متغیر تعدیلگر نیز باالتر از  tکه آماره با توجه به این

گردد و نوسازی استراتژیک بر رابطره خلرق درصد تایید می 95پنجم پژوهش در سطح اطمینان 

 کارآفرینانهبازاریابی

 رهبری کارآفرینانهسبک

 خلق ارزش مشترک

 نوسازی استراتژیک

 پایداری شرکتی
852/
9 

566/
4 

537/
10 

309/
4 

101/
6 

csv*
sr 

923/
10 

493/
3 
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اثرر تعردیلگری نوسرازی  3شرکل شرماره  .ارزش مشترک و پایداری شرکتی تراثیر مثبرت دارد

 .دهداستراتژیک را نشان می

همچنین اثرکل متغیرهای پژوهش نیز مورد بررسی قرار گرفرت ، م و غیرمستقیماثرات مستقی

  .قابل مشاهده است 5که نتایج آن در جدول شماره 

 اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش .5جدول 

 اثر متغیرها مسیر مدل

 کل غیرمستفیم مستقیم
 504/0 ---- 504/0 خلق ارزش مشترک بازاریابی کارآفرینانه
 445/0 ---- 445/0 پایداری شرکتی خلق ارزش مشترک

 230/0 ---- 230/0 مشترکارزشخلق کارآفرینانهرهبریسبک
 253/0 ---- 253/0 خلق ارزش مشترک نوسازی استراتژیک

 152/0 ---- 152/0 پایداری شرکتی خلق ارزش مشترک و نوسازی استراتژیک
 102/0 102/0 ---- پایداری شرکتی کارآفرینانهرهبریسبک

 827/0 224/0 603/0 پایداری شرکتی بازاریابی کارآفرینانه

شرود کره بررای متغیرر خلرق معیار ضریب تعیین برای متغیرهای وابسته پرژوهش محاسربه می

در دامنه قابرل قبرولی  858/0و متغیر پایداری شرکتی با مقدار  872/0ارزش مشترک با مقدار 

، 01/0اسرتفاده شرده کره مقرادیر  GOFهمچنین برای برازش مدل کلری از شراخص  .قرار دارد

 .اندمتوسط و قوی معرفی شده، به ترتیب به عنوان مقادیر ضعی  36/0و  25/0

𝐺𝑂𝐹 = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ × 𝑅2̅̅̅̅ = √0.595 × 0.864 = 0.717 

  .بدست آمد که نشان دهنده برازش قوی مدل پژوهش است 717/0مدل  GOFشاخص 

 گیریبحث و نتیجه

های دانش بنیان با کارآفرینانه بر پایداری شرکتبررسی تاثیر بازاریابی، هدف مطالعه حاضر

کارآفرینانرره و متغیررر تعرردیلگر نوسررازی احتسرراب متغیررر خلررق ارزش مشررترک و سرربک رهبری

میران مدل پیشنهادی بره تاییرد رسرید و روابرط ، پس از برآورد و آزمون .استراتژیک بوده است

در فرضیه نخست ادعا شرده برود  .شودها پرداخته میمتغیرها تحلیل شد که در ادامه به تفسیر آن

پرس از  .گرذاردکارآفرینانه تاثیر مستقیم و معنراداری برر خلرق ارزش مشرترک میکه بازاریابی

دسرت آمرد کره به 504/0ضرریب مسریر ، ها و بر اساس نتایج تحلیل مسریرتجزیه و تحلیل داده
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ثبت بودن آن بیران کننرده تراثیر مثبرت بازاریرابی کارافرینانره برر خلرق ارزش مشرترک اسرت؛ م

( همخروانی 2015و ژانر   ( و منگتین  2013دست آمده با نتایج تحقیق ازدمیر  ی بهنتیجه

دهد که متغیر خلق ارزش مشرترک در فرضیه دوم پژوهش نشان می 445/0ضریب مسیر  .دارد

نتیجره ایرن فرضریه برا نتیجره تحقیرق رضرایی  .تراثیر مثبرت و معنرادار دارد هابر پایداری شرکت

های تاثیر مثبت و معنرادار بازاریرابی کارآفرینانره برر پایرداری شررکت .( همخوانی دارد2017 

مرورد تاییرد قررار گرفرت؛ ایرن نتیجره برا  603/0سروم برا ضرریب مسریر بنیان در فرضریه دانش

در  .( همخروانی دارد2016وهمکراران  ( و هملی2013نی  س تیا، (2018های راشد  پژوهش

( و 2018نشان داد کره ایرن نتیجره برا پرژوهش میلکررک   253/0فرضیه چهارم ضریب مسیر 

در فرضیه پنجم تاثیر متغیر تعدیلگر نوسازی اسرتراتژیک برر  .( همخوانی داشت2016دیدوچ  

ان مرورد بررسری قررار گرفرت کره بنیهای دانشی خلق ارزش مشترک و پایداری شرکترابطه

کند؛ چررا کره پایرداری طور مثبت تعدیل مینتایج نشان داد نوسازی استراتژیک این رابطه را به

شرکتی تحت تاثیر خلق ارزش مشترک قرار دارد و نوسرازی اسرتراتژیک بره بهبرود ایرن رابطره 

های وسرط شررکتمنردی از ابعراد نوسرازی اسرتراتژیک تطوری که اگر بهرهکند؛ بهکمک می

بره طرور ، منردی آن کاسرته شرودگردد و اگرر از بهرهتر میبنیان افزایش یابد این اثر قویدانش

تراثیر مثبرت و معنرادار میران سربک رهبرری ، فرضیه ششرم .طبیعی این رابطه ضعی  خواهد شد

 230/0دست آمدن ضریب مسیر با به .کارآفرینانه و خلق ارزش مشترک را بررسی کرده است

 .( مشرابه اسرت2019این فرضیه مورد تایید قرار گرفت که با نتایج تحقیق پوتسم و همکراران  

صررورت صررورت مسررتقیم و هررم بهکارآفرینانرره هررم بهپررژوهش حاضررر نشرران داد کرره بازاریابی

بنیران های دانشغیرمستقیم  ازطریق تاثیر بر ایجاد ارزش مشترک( برر پایرداری و دوام شررکت

اسرتراتژیک نیرز از متغیرهرای اثرگرذار برر خلرق رهبری کارآفرینانه و نوسازیسبک .موثر است

 .ها نیررز موثرنرردباشررند کرره برره صررورت غیرمسررتقیم بررر پایررداری شرررکتارزش مشررترک می

ی بین خلق ارزش مشترک و پایداری شرکتی را تعردیل نوسازی استراتژیک رابطه، براینعالوه

های در کنرار هرم منجرر بره پایرداری و دوام شررکتکند که توجره بره تمرامی ایرن عوامرل می

  .گرددبنیان میدانش
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 پیشنهادها 
بنیران پیشرنهاد های دانشپرژوهش حاضرر بره مردیران شررکتهای در نهایت براسراس یافتره

عالوه بر اتخاذ سبک رهبرری ، اطمینانبه منظور ایجاد ارزش و پایداری در شرایط عدم، شودمی

نفعان را رصد کرده و با توجره بره آن در نحروه ارتبرا  برا های ذیخواسته نیازها و، کارآفرینانه

همچنین در شرایط کنونی که عدم قطعیت محیطری وجرود دارد  .نفعان بازنگری داشته باشندذی

تررین عامرل ایرن اسرت کره بنیران مهمهای دانشبرای ایجاد ارزش بلندمدت و پایداری شرکت

د نوآوری در همه ابعاد باشند و محصرول یرا خردمتی را طراحری های ایجاها به دنبال راهشرکت

  .نفعان ارزش ایجاد کندکنند که برای تمامی ذی

 : شوندهای پژوهش پیشنهادات کاربردی زیر نیز اراهه میهمچنین بر اساس یافته

 موضروع ، بنیرانهای دانشباتوجه به اقتصاد حاکم برر جامعره و اهمیرت پایرداری شررکت

های بلندمردت شررکت مطررح شرود و ریزیطور جدی در برنامرهکارآفرینانه بهبازاریابی 

  .طور مستمر بر حفت و تقویت ابعاد آن تاکید گرددبه

 اراهه محصوالت ، بینی روند بازارهایی که منجر به پیشکارگرفتن استراتژیها با بهشرکت

را در شررایط مرتالطم  دوام و پایرداری خرود، شرودنوآورانه و ایجاد بازارهای جدیرد می

هررای سررازی و افررزایش تواناییتواننررد از طریررق شبکههمچنررین مرردیران می .توسررعه دهنررد

  .ارتباطی عملکرد شرکت را نوسازی و بهبود بخشند

 تعامرل ، رهبری کارآفرینانره بکوشرندکارگیری سربکبنیان با بههای دانشمدیران شرکت

 .نفعان را بهبود بخشندمر و شفاف خود با ذیبین کارکنان را گسترش دهند و ارتبا  مست

 نفعران باتوجره بره شود در راستای ایجاد ارزش بلندمدت بره درک نیازهرای ذیتوصیه می

  .اجتماعی و محیطی در جهت اهداف تعیین شده شرکت ب ردازند، شرایط اقتصادی

 ود در هرای موجراطالعرات و پویاییبا توجه به شرایط و اقتضراهات خراص حروزه فناوری

گیررد کره توجره بره روی شررکت قررار میهایی پریشها و چالشهمواره فرصت، صنعت

 .نمایدها را تسهیل میبرداری از این فرصتنوسازی استراتژیک بهره
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