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تحلیل الگوی تأثیرگذاری نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار
از طریق کارآفرینی گرایی
(مورد مطالعه :صنعت فرش استان اصفهان)
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چکیده
در آغاز قرن بیست و یکم ،تغییرات سریع و همهجانبة جهانی چنان محیط فعالیت ساازمانهاا را دگرگاون کارده
است که سازمان ها و مدیران آن ها برای سازگاری با تغییرات و تحوالت جهانی باید راههای نوینی برای اقدامات
بیابند تا بتوانند در صحنة رقابت داخلی و جهانی باقی بمانند .در واقع ،سازمانی موفا خواهاد باود کاه بتواناد باه
مزیت رقابتی پایدار دست یابد .در این راستا ،پژوهش حاضر به تحلیل الگوی تأثیرگذاری نوآوری بازاریاابی بار
مزیت رقابتی پایدار با رویکرد کارآفرینانه میپردازد .این پژوهش از جهت هاد

کااربردی اسات و دادههاا باه

طور کیفی و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شدند .بدین منظور از پرسشنامة استاندارد تقسیمبندی لیکارت اساتفاده
شده است و  221نفر از صنعتگران صانعت فارش در اساتان اصافهان سان یده شادند .تحلیال اطالعاات باا آماار
توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرمافزار آمااری  Amos20و  spp19ان اام شاده اسات .نتاایج بیاانگر آن
است که کارآفرین گرایی بر ارتباط بین نوآوری بازاریابی و مزیت رقابتی پایدار مؤثر است و مایتاوان از طریا
کارآفرین گرایی این رابطه را بهبود بخشید؛ همچنین نوآوری بازاریابی به طور مستقیم با مزیت رقاابتی پایادار در
ارتباط است.
واژههای کلیدی :کارآفرینگرایی ،صنعت فرش ،مزیت رقابتی پایدار ،نوآوری بازاریابی

مقدمه
امروزه ،شناخت و پیش بینی نیاز های مشاتری بارای بنگااه اقتصاادی بارای کسا مزیات رقاابتی و
 نویسندة مسئول:
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بخشبندی بازار ضروری است .مشتری عامل کلیدی و محوری در تقویت چابکی سازمان قلماداد
میشود و جهتگیری همة اهدا  ،استراتژی ها و مناابع حاول محاور جاذ و نگهاداری مشاتری
است .حفظ و تقویت وفاداری مشتریان برای شرکت هایی که دغدغة حفظ و توسعة جایگاه رقابتی
خویش را در بازار دارند چالشی استراتژیک تلقی میشود (پاکدل و همکاران2931 ،؛ ص .)9
انواع شرکت ها در یک اقتصاد در شرایط انتخا استراتژی کس وکار متنوع میشوند؛ باه
هر حال ،همة شرکت ها به دنبال اجرای استراتژی های با ارزشی هستند که تولید ساود را نیاازی
طبیعی برای صاحبان کس وکار میکند (.)Ren et al., 2010, P.80
ادبیات بازاریابی اهمیت جهت گیری کس وکار (مانند گرایش کارآفرینی و گرایش بازار)
و توانایی های شرکت (مانناد ناوآوری و بازاریاابی) را در ای ااد و حفاظ عملکارد برتار بارای
شاارکت برجسااته کاارده اساات .شاارکتهااا بای اد نااوآوری را از طری ا توسااعه و بااهکااارگیری
توانایی های نوآوری برانگیزند .رقابت بار اساا

ناوآوری کلیادی بارای رشاد در محایطهاای

کس ا وکااار بااه طااور فزاینااده و رقااابتی اساات .شاارکتهااای نااوآور در تااالشهایشااان باارای
سرمایه گذاری در فرصت های بازار به طور مؤثرتر از رقبایشان این قابلیت ها را به کار میبرند تا
خود را با نیازهای بازاری که به طور مداوم در حال تغییر است هماهنگ کنند.
شرکت های موف نوآوری و فعالیت های بازاریابی را به طاور همزماان در مسایر رسایدن باه
عملکرد بازار برتر هدایت میکنند .این مکملبودن قابلیت نوآوری و عرضة تالش های شرکت
به بازار باالترین اهمیت را دارد ،در حالی که نوآوری شارکت را قاادر باه خلا ارزش (ای ااد
برپایه مشتری) میکند .بازاریابی به مصر ارزش کماک مایکناد (مشاتری دارایای ارزشامند
نامشهود است و باید جایگاهش حفظ شود) و در آخر اینکه شرکت ها باید بنیاادی کاارآفرینی
ای اد کنند تا اهرم محرک اولیة عملکارد برتار مانناد قابلیات هاای ناوآوری و بازاریاابی باشاد
).(Ocass and Ngo, 2011, pp. 1319

از ای ان رو ای ان پااژوهش بااا هااد

پاسااخ بااه ای ان پرسااش ان ااام گرفتااه اساات کااه نقااش

کااارآفرینگرایاای در تأثیرگااذاری نااوآوری بازاریااابی باار مزیاات رقااابتی پایاادار چیساات و
تأثیرگذاری آن چگونه است.
مروری برادبیات و پیشینة پژوهش
قابلیتها «بستههای پیچیده از مهارتها و دانش انباشته شده است که شرکتها یا SBUها را باه
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هماهنگکردن فعالیت ها و استفاده از داراییهایشان قادر میساازد» .قابلیاتهاا شایساتگیهاای
م زایی هستند که با رقبای فعلی برای تقلید و از جهت جایگزینی دشاوارند؛ بارای مثاال ارزش
مثبت در بازار.
ویراواردان ( )3002مهارتهای خاص مانند کیفیت خادمات مشاتری ،اثربخشای تبلیغااتی،
کیفیت نیروی فروش ،قدرت شابکة توزیاع و سارعت تولیاد محصاول جدیاد را شااخ

هاای

قابلیت بازاریابی معرفی میکند .بهتازگی ،ورهایس و همکاران ( )1113قابلیت های بازاریابی را
به دو دستة تخصصی و معماری طبقهبندی کرده است .قابلیت های بازاریابی تخصصی از جهت
کارکردی بر قابلیت هایی تمرکز دارد کاه بار اثار ادغاام داناش تخصصای کارکناان بازاریاابی
شرکت ای اد میشود و منعکسکنندة وظایف خاص بازاریابی مانند قیمتگاذاری ،ارتباطاات
بازاریابی ،فاروش شخصای ،توساعة محصاول و توزیاع اسات .قابلیات هاای بازاریاابی معمااری
قابلیت هایی است که هماهنگی قابلیت های بازاریابی تخصصی را هدایت میکند و بناابراین بار
استقرار منابع تمرکز میکند (.)PP.1308 ,1122 ,.al et Mariadoss
تئوری نوآوری شومپیتر در دهة  2311معرفی شد .او نوآوری را ترکی جدیدی از عوامل
تولید و شرایط تولید کارآفرینان تعریف کرد .ترکیبات جدید او شامل تولید محصوالت جدید
یا آوردن ویژگیهای جدید در یک محصول ،اساتفاده از فراینادهاای تولیاد جدیاد ،گساترش
بازار های جدید ،کنتارل مناابع تاأمین جدیاد از ماواد خاام یاا محصاوالت نیماهتماام و اجارای
ساختارهای سازمانی جدید است؛ پس این نوع تعریف کاربردهایی برای نوآوریهای بازاریابی
به طور کل و مدیران بازاریابی به طور خاص در بر دارد ).(Ren et al., 2010, P.81
نوآوری بازاریابی معموالً فرایندی مستمر درک میشود .ابتادا ،کاارآفرین فرصات باالقوة
سود در بازار را حفظ میکند .با توجه به درنظرگرفتن سود ت اری به عنوان هد  ،کاارآفرین
عناصر کلیدی بازاریابی را دوباره ترکی میکند و سیستمی بازاریابی با قابلیتهای رقابتی بازار
قوی برای تسهیل ارائاة محصاوالت جدیاد و گساترش باازار هاای جدیاد راهانادازی مایکناد.
مشخصه های نوآوری بازاریابی موف شامل استراتژی بازاریابی مناس  ،مسیر طیشده در بازار،
سطوح مهارتهای مدیریت در درون شرکت و فرهنگ سازمانی منحصر به فرد است که تقلید
و کپیبرداری از آنها ممکن است برای رقبا دشوار باشد .ترکی خاص از این عوامل است که
مشخ

میکند یک نوآوری بازاریابی برای شرکت ارزش استراتژیک خل میکند یا خیر.
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عوامل بازاریابی همچنین میتواند به چهار سطح عمومی بخشبندی شود که پایاة ناوآوری
بازاریابی را شکل میدهند .این سطوح مرتبط با محصول ،خدمات ،توزیع ،فروش/ترفیع هستند.
شناخت این سطوح اساسی بازاریابی ضروری است؛ زیرا این عناصار بارای ناوآوری بازاریاابی
شرکت مرکزیت دارند .در نتی ه سود وابسته به فعالیت های ارزش افزوده در درون این ساطوح
است ).(Ren et al., 2010, P.82

اجماع عمومی در ادبیات وجود دارد که هماة اناواع ناوآوری مایتواناد باه مزیات رقاابتی
کمک کند (.)Weerawarden and Mavondo, 2011, P.1222
مزیت رقابتی پایدار 2به پیگیری شرکت از «موقعیت بازار برتر» با عملکرد بیرونی رقبا اشاره
دارد .مطالعات گذشته پیشنهاد میکند که اگرچه مزیت رقابتی پایادار در محایط متغیار دشاوار
است ،مزیت رقابتی در محیطهای کس وکار با ثبات میتواند پایدار باشد.
بارنی ( )2332مزیت رقابتی پایدار را این گونه تعریف میکند« :شرکتی کاه مزیات رقاابتی
پایدار دارد زمانی یک استراتژی ای ادکنندة ارزش را اجرا میکند که همزمان رقباای فعلای یاا
بالقوه آن را اجرا نکرده باشند و شرکتهای رقی قادر به تکثیر مزایای این اساتراتژی نباشاند».
برای ان ام ت زیهوتحلیل مبتنی بر منابع از یک کس وکار ،او رویکردی ساختیافته مبتنای بار
این تحلیل ارائه کرد که آیا منبعی ارزشمند ،نادر و قابل تقلید است و اینکه سازمان از این منباع
کس مزیت میکند.
 .2ارزشمندبودن :1یک منبع ارزشمند استاگر قابل استفاده باشد؛ برای مثاال بارای افازایش
سهم بازار ،دستیابی به مزیت هزینه یا شارژ قیمت ح بیمه (ایان ویژگای هاا از منباع باه
طور متقابل مانع یکدیگر نیستند و از این رو یک منبع ممکن است ویژگی های مختلاف
داشته باشد) .بارنی پیشنهاد میکند که این پرسش باید اول پرسیده شود؛ زیرا منبعی کاه
ارزشمند نیست یا غیر مرتبط است نمیتواند یک منبع مزیت رقابتی باشد.
 .1نادربودن :9اگر یک منبع ارزشمند در دستر

همة رقبا نباشد ،نادر است و بنابراین یک

منبع بالقوة مزیت رقابتی است .نادربودن مهم است؛ زیرا اگار رقباا مناابع یکساان داشاته

1. Sustainable competitive advantage
2. Valuable
3. Rare
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باشند ،هایچ مزیات ذاتای در آن مناابع وجاود نادارد؛ البتاه کسا وکاار هاای مختلاف
میتوانند برای دستیابی به مزیت رقابتی منابع یکسان را به طور متفاوت پیکربندی کنند؛
اما تمرکز دیدگاه مبتنی بر منابع 2شرکت بر این مسئله نیست.
 .9قابل تقلیدبودن :1اگر یک منبع بهآسانی قابل کپیبرداری یا تقلید نباشد ،آنگاه آن منباع
بالقوه مزیت رقابتی دارد .برای مفیدبودن منبع ،تقلیدکردن یاا باهدساتآوردن آن بارای
رقبا دشوار یا گران باشد .اگر یک منبع قابل تقلید باشد ،فقط یاک مزیات موقات ارائاه
میدهد نه یک مزیت پایدار.
 .4سازمان :9یک کس وکار باید قادر به کس مزیت از منابعی که در اختیاار دارد باشاد.
اگر یک منبع در دستر  ،نادر و دشوار در تقلید باشد ،کسا

وکاار نیاز بایاد قاادر باه

بهرهبرداری از آن باشد ،در غیر این صورت از آن کم استفاده میشود .این ممکن است
نیازمند ساماندهی م دد کس وکار باشد.
در چهارچو ت زیهوتحلیل بارنی ،اگر منبعی فقط ارزشمند باشد ،به برابری رقاابتی من ار
میشود .اگر ارزشمند و نادر باشد ،برای کس مزیت رقاابتی موقات الزم اسات .ارزشامندی،
نادربودن و قابل تقلیدنبودن ای اد مزیت رقابتی پایدار میکند و تمرکاز ساازمانی بارای توساعة
یک مزیت رقابتی و پایداربودن آن ضروری است .اگار مادیریت نتواناد ایان ویژگای هاا را در
نوآوری شرکت شناسایی کند ،میتوان گفت که پتانسیل ای اد یا ارتقای مزیت رقابتی مبتنی بر
نوآوری را دارد .در مقابل ،نوآوری کاه باا اجازای چهاارچو باارنی دساتهبنادی شاده اسات
نوآوری با کیفیت باال شناخته میشود که میتواند مزیت رقابتی پایدار ای اد کند.
روابط میان کارآفرینی ،4گرایش بازار ،گرایش باه یاادگیری ،ناوآوری و کااربرد هاای آن
باارای عملکاارد کسا وکااار بااه طااور وسایع در ادبیاات بااازار بررسای شااده اساات .ماساتونو و
همکارانش ( )1111پیشنهاد کردند که هرچه ساطح تمایال باه کاارآفرینی بیشاتر باشاد ،ساطح
گرایش بازاریابی نیز بیشتر خواهد بود .در این مفهوم ،سازمان ها با سطوح باالتر گرایش به بازار
تمایل به تأکید بیشتر بر کارآفرینی دارند .پذیرش و انطباق با کارآفرینی در سازمانهاا آنهاا را
)1. Resource-based view(RBV
2.Imitable
3 .Organization
4. Entrepreneurship
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با شناخت نیاز های پنهان مشتریان و راه های نوآورانه برای رسیدگی باه نیااز هاای موجاود قاادر
میسازد (.)Nasution et al., 2010, pp.336
تعریف کارآفرینی طیف وسیعی از فعالیتها و فرایندها شامل نوآوری و خل یک سازمان،
ای اد چشمانداز جدید ،اکتشا

فرصتها ،پذیرش ریسک را شامل میشود .هورندی ()2993

بیان میکند که ماهیت کارآفرینی نوآوری است که هادفش خلا ارزش اقتصاادی اسات کاه
سود را از بازار فراهم میکند .در ارتباط با بهرهبارداری از فرصات هاا کاارآفرینی باا جهات یاا
ترکی

نهاده های تولیدی مرتبط اسات کاه باا آن مناابع را از حاوزه هاای باا بهاره وری کام باه

حوزههای با بهرهوری باالتر انتقال میدهد (.)Nasution et al., 2010, pp.337

برخی اجزای کاارآفرینی کاه باه طاور گساترده در ادبیاات مساتند شاده اسات عبارتناد از:
استقالل ،پیشگامی و پذیرش ریسک ،پیشگامی در پیش بینی نیاز های آتای مشاتری و توساعه از
طری جستوجوی فرصت های جدید است که ممکن است با خطوط عملیااتی فعلای شارکت
مرتبط باشد یا نباشد که شامل معرفی محصوالت و مارکهای جدید پیش از رقبا و نیاز حاذ
استراتژیک عملیات هایی که در مرحلة بلوغ و افول چرخة حیات هستند ،میشاود .باا توجاه باه
لومپیکن و د

( )2336هر کس وکار به طور طبیعی با ریسک در ارتباط اسات .باا ایان حاال

شرکت ها از جهت درجة ریسکی که تمایل به پذیرش آن دارند متفاوتناد و کارآفریناان نیاز از
جهت درکشان از ریسک تفاوت دارند (.)Eggers et al., 2011, pp.205
استقالل به حدی است که کارکنان قادر به اتخاذ تصمیم دربارة عملکارد ماؤثر کااریشاان
باشند؛ همچنین استقالل «ان ام کار ها بادون توجاه باه آنچاه دیگاران فکار مایکنناد» تعریاف
میشود .افراد با نیاز به استقالل باال معموالً کار با هدایت خود را ترجیح میدهند .اهمیت کمتر
به قاوانین و نظار دیگاران مایدهناد و تارجیح مایدهناد تصامیمات را باهتنهاایی اتخااذ کنناد
(.)Nasution et al., 2010, PP.337
سلیونک و همکاران ( )1121در پژوهشی با عنوان «رقابت از طریا ناوآوری خادمات» باه
بررسی شرکتهای پروژه محور در امریکا و اساترالیا پرداختناد .ایان مطالعاه برناماة تحقیقااتی
چندمرحلاهای باارای نشاااندادن اینکاه چگونااه شاارکتهاای خاادماتی کااارآفرینگارا بااه طااور
استراتژیک با ترکی منابع ،نوآور و پیشتاز در رقابت باقی میمانند در پیش گرفته است .آنهاا
نشان دادند که دو نوع نوآوری (تعاملی و حمایتی) با مزیت رقابتی پایدار در ارتباط است.
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و ان جی ا ( )1122در پژوهشی با عنوان «موفقیت از طری نوآوری و بازاریابی» باه

بررسی نقش نوآوری و بازاریابی درشرکت ها درای اد عملکارد باازار برتار پرداختناد .ایان دو
پژوهشگر در بررسی شرکت های استرالیا و ویتنام به این نتی ه رسیدند که تعامل بین نوآوری و
قابلیت های بازاریابی برعملکرد بازار شرکت ها به شدت تأثیر دارد و درنهایت بیاان کردناد کاه
گرایش بازار ،ارتباط بین کارآفرینگرایی ،نوآوری و قابلیتهای بازاریابی را تعدیل میکند.
رن و همکاران ( )3020در پژوهش خود با عنوان «مزیت رقابتی پایدار و نوآوری بازاریابی
در شرکت ها» با رویکرد عملی به بررسی شرکت های چینای پرداختاهاناد .نتاایج نشاان داد کاه
نوآوری بازاریابی منبعی مهم برای مزیت رقابتی پایدار است؛ بهویژه برای شرکت هاایی کاه در
محیط اقتصادی رقابتی و پویای چین فعالیت میکنند.
احمدی و همکاران ( )2932در پژوهشی به بررسی تأثیر عوامل فاردی و محیطای بار رفتاار
کارآفرینانة دانش ویان دانشگاه کردستان پرداختناد .نتاایج نشاان داد کاه عوامال فاردی رابطاة
معناداری با ویژگی های کارآفرینانه دارد؛ به طوری که دانش ویان پسر و آن هایی که وضاعیت
تحصیلی مناسبی دارند ،حس توفی طلبی ،استقاللطلبی و خالقیت بیشتری دارند.
دهقان و همکاران ( )2931در پژوهشی به عوامل مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی سازمانی در
دانشگاه های علوم پزشکی کشور با استفاده از الگوی سه شاخگی توسعة کارآفرینی پرداختناد.
نتایج نشان میدهد که سه دسته عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینهای بار ناوآوری و کاارآفرینی
سازمانی در دانشگاههای علوم پزشکی مؤثر هستند که وضعیت کلی آنها متوسط است.
در نهایت ،پژوهشگران توصیه میکنند که تغییر نگارش مادیریتی باه نظاام اداری ،اصاالح
ساختار مبتنی بر راهبردهای جدید ،تمرکززدایی و اصالح سیستمهاا و روشهاای کااری بارای
بهبااود وضااعیت نااوآوری و کااارآفرینی سااازمانی در اولویات نظااام اداری دانشااگاههااای علااوم
پزشکی قرار گیرد.
شفیعی و نعمتی ( )2983در مطالعهای با عنوان "نظام ملی نوآوری با رویکرد توسعة فرهنگ
کارآفرینی" بیان میکنند که تحق اقتصاد دانش با رویکرد های جهانی نیازمند پیادایش ،نضاج
و برقراری تعامالت پویا میان نظام های ملی علم ،فناوری ،نوآوری و کارآفرینی در کشور است
که نظام ملی نوآوری از جایگاه ویژهای در این میان و در راستای دستیابی باه توساعه و اقتصااد
مبتنی بر دانش برخوردار است؛ بنابراین پژوهش آنها باه بیاان جایگااه نظاام ملای ناوآوری در
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فرایند توسعة ملی و توسعة فرهنگی کشور به ویژه در حوزة نوآوری و کارآفرینی پرداخته است
و در نهایت به تشریح نقش توسعة فرهنگ کاارآفرینی در شاکل گیاری و گساترش نظاام ملای
نوآوری و ارائة راهکارهای اجرایی برای ارتقا و بهبود این خرده فرهنگ پرداختند.
مزیت رقابتی پایدار

نوآوری بازاریابی

کارآفرین گرایی
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مدل سلیونک ( )2111 ،2112و اکاس وان جی ا ()2111

فرضیات پژوهش
فرضیة اصلی اول :نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر دارد.
فرضیة اصلی دوم :نوآوری بازاریابی از طری متغیر واسطة کارآفرینگرایای بار مزیات رقاابتی
پایدار تأثیر دارد.
فرضیة فرعی اول :نوآوری بازاریابی بر کارآفرینگرایی تأثیر دارد.
فرضیة فرعی دوم :کارآفرینگرایی بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر دارد.
روش پژوهش
این پاژوهش از لحااه هاد

جازو پاژوهشهاای کااربردی و از لحااه ماهیات و روش جازو

پژوهش های توصیفی -پیمایشی است .جامعة آمااری پاژوهش کلیاة صانعتگران صانعت فارش
شرکت کننده در نمایشاگاه فارش در اسافندماه  ،2932مساتقر در محال دائمای نمایشاگاه هاای
بینالمللی استان اصفهان است .از این جامعه با توجه به تحلیال معاادالت سااختاری  221نفار از
مدیران و متخصصان طراحی ،بازاریابی و فروش در صنعت فرش به طور تصاادفی بارای نموناه
در نظر گرفته شدند .به دلیل استفاده از مدلیابی معادالت ساختاری با نرمافازار آماو  ،ح ام
نمونه برای پرسشنامه بر اسا
()2

فرمول زیر محاسبه شده است.
5 q ≥ n ≥ 25 q
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 :qتعداد گویه هاست که  11گویه است .حداقل تعداد ماورد نیااز پرسشانامه  5برابار تعاداد
گویههاست (حیدرعلی.)2981 ،
ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامة استاندارد ناسیوشان و همکااران ( )3020و سالیونک و
همکاران ( )1121است که برای نمرهگذاری پرسشنامة مقیا

فاصلهای لیکرت و بارای تحلیال

دادهها به روش آمار توصیفی و استنباطی نرمافازار  Amosو  SPSSباه کارگرفتاه شاده اسات.
برای سن ش پایایی پرسشنامة پژوهش از ضری آلفای کرونباخ اساتفاده شاده اسات کاه ایان
مقدار  1/395محاسبه شده است .برای سن ش روایی پرسشنامه نیز تعادادی از پرسشانامه هاا در
اختیار صاح نظران و استادان خبره قرارگرفت تا راهنماییهای الزم را بیان کنند.
تحلیل یافتهها
الف) یافتههای توصیفی

همانطور که در جادول دو مشااهده مایشاود ،از میاان ابعااد در نظار گرفتاه شاده بارای ناوآوری
بازاریابی ،نوآوری محصول بیشترین میزان میانگین ( )SD= 1/65467 ،M=9/4567و از میاان ابعااد
مورد نظر برای کارآفرینگرایی ،پیشگامی بیشترین میزان ( )SD = 1/63631 ،M=9/4811را دارند.
میانگین و انحرا معیار برای متغیر مزیت رقابتی پایدار ( )SD =1/76145 ،M= 9/9667است.
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

نوآوری بازاریابی

کارآفرینگرایی
مزیت رقابتی پایدار

خرده مقیاس

میانگین

انحراف معیار

نوآوری محصول
نوآوری قیمت
نوآوری توزیع
نوآوری تبلیغات
استقالل
ریسکپذیری
پیشگامی
مزیت رقابتی پایدار

3/7654
2/3333
2/3363
3/2511
3/7222
3/3254
3/7311
3/3554

1/56754
1/45424
1/41437
1/43112
1/33733
1/51156
1/53532
1/45265

ب) یافتههای استنباطی

برای آزمودن مناس بودن برازش مدل از شاخ

برازش مدل استفاده شده است .در مدلیاابی

معادالت ساختاری ،با تأکید بر نرم افزار  ،Amos20باید برای تعیین برازش مدل از سه شااخ
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برازش مطل  ،تطبیقی و مقتصد استفاده کرد .با استفاده از شاخ

هاای کلای بارازش مایتاوان

پاسخ داد که صر نظر از مقادیر خاص گزارششده برای پاارامترهاا ،آیاا باه طاور کلای مادل
طراحی شده با دادههای ت ربی گردآوری شده حمایت میشود یا خیر.
 کااای اسااکوئر ( 41/267 )CMINو سااطح معناااداری  1/191 Pنتی ااهای مطلااو را بااه
نمایش میگذارد؛ اماا نبایاد از اهمیات درجاة آزادی ( )DFغافال شاد .هرچاه درجاة
آزادی مدل از درجة آزادی یک مدل اشباع شده (برابر صافر) دور و باه درجاة آزادی
یک مدل استقالل نزدیک شود ،مدل مطلو تر خواهد بود کاه در این اا درجاة آزادی
مدل  97و درجة آزادی مدل استقالل  55است.
 نسبت کای اسکوئر به درجة آزادی ( )CMIN/DFبرای قضاوت درباارة مادل طراحای
مقادیر یک تا پنج مناس

شده است .برای این شاخ

و مقادیر نزدیاک باه دو تاا ساه

بسیارخو هستند که در مدل پژوهش مقدار کای اسکوئر نسبی 2/186و مطلو است.
 شاخ

ریشة دوم میانگین مربعات باقیمانده یا  RMSEAنشاندهندة این است که آیاا

مدل تدوینشده را میتوان مورد قبول دانست یا خیر .مقدار ایان شااخ

باین صافر تاا

یک متغیر است و هرچه مقدار به دست آمده کوچکتر باشد ،مدل تادوین شاده قابال
قبولتر است که این مقدار برای مدل پژوهش  1/198بوده است و مطلو است.
 شاخ

های تطبیقی برای ارزیابی مورد قبول بودن مادل بار اساا

استقالل است .این شاخ

مقایساة آن باا مادل

ها مقادیری بین صفر و یک به خود میگیرند و مقادیر باالتر

از  1/3در اکثر منابع مقادیر مورد قبول در نظر گرفتاه شاده اناد .ایان شااخ
شاخ

برازش توکرلوئیس (  )TLIو شاخ

آنها در این مدل بهترتی
 بررسی شاخ

برازش تطبیقی ( )CFIاسات کاه مقاادیر

 1/387و  1/332است که مقادیری مطلو هستند.

های مقتصد نیز ضروری است .در مورد شاخ

مقتصد ( )PNFIو شاخ

های برازش هن ارشادة

برازش تطبیقی مقتصد ( )PCFIمقادیر  1/5و بااالتر و بناا باه

برخی منابع  1/6و باالتر مناس
و  PCFI= 1/667است.

هاا شاامل

است که این مقادیر در پژوهش حاضار PNFI= 1/618
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جدول .2شاخصهای برازش مدل
شاخص برازش

مطلق

CMIN
P-value
DF

تطبیقی

TLI
CFI

مقتصد

PNFI
PCFI

نسبی

CMIN/DF
RMSEA

مقدار

مالک

تفسیر

71/154
1/332
34
1/334
1/331
1/513
1/554
1/135
1/133

بیشتراز 1/16
66
بیشتر از 1/ 3
بیشتر از 1/ 3
بیشتر از 1/6
بیشتر از 1/6
بین 1و6
بین  1و1

برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب
برازش مطلوب

حال برای بررسی این پرسش که نوآوری بازاریابی چگونه از طری کاارآفرین گرایای بار مزیات
رقابتی پایدار تأثیر میگذارد ،از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرمافزار  Amosبهره گرفته شده است.
جدول .3وزنهای رگرسیونی متغیرهای پژوهش
سطح معناداری
p

نسبت
بحرانی
C.R.

خطای معیار
S.E.

برآورد
استاندارد

برآورد
غیراستاندارد

1/111

6/134

1/141

1/474

1/363

1/111

3/723

1/316

1/345

1/175

1/111

7/347

1/232

1/325

1/345

1/431

1/111

1/111

5/117

1/212

1/443

1/237

1/111

4/712

1/137

1/323

1/351

1/111

4/323

1/216

1/313

1/611

1/326

1/111

1/111

6/316

1/131

1/471

1/446

1/111

7/513

1/211

1/633

1/313

نوآوری بازاریابی›---
کارآفرینگرایی
کارآفرینگرایی ›---
مزیت رقابتی پایدار
نوآوری بازاریابی ›---
مزیت رقابتی پایدار
نوآوری بازاریابی ›---
نوآوری محصول
نوآوری بازاریابی ›---
نوآوری قیمت
نوآوری بازاریابی ›---
نوآوری توزیع
نوآوری بازاریابی ›---
نوآوری تبلیغات
کارآفرینگرایی ›---
پیشگامی
کارآفرینگرایی ›---
ریسکپذیری
کارآفرینگرایی ›---
استقالل
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همان طور که مشاهده مایشاود ،هماة مقاادیر  Pدر ساطح مطلاو

و هماة مقاادیر C.R>2

هستند؛ بنابراین تفسیر برآورد پارامترهای منفرد مدل نیز مطلوبیت کافی دارد.
هر چهار عامل نوآوری محصول ،نوآوری قیمت ،نوآوری توزیع و نوآوری تبلیغاات تاأثیر
مثبت ای بااا نااوآوری بازاری اابی و کااارآفرینگرایاای دارنااد؛ همچن این سااه ویژگ ای پیشااگامی،
ریسکپذیری و استقالل ارتباط مستقیمی با کارآفرینگرایی و مزیت رقاابتی پایادار دارناد .در
نتی ه ،نوآوری بازاریابی با افزایش کارآفرین گرایی نسبت مستقیم دارند و مزیت رقابتی پایادار
را بهبود میبخشد .از میان فاکتور های نوآوری بازاریابی ،نوآوری توزیع و نوآوری تبلیغاات باا
ضرای

به نسبت یکسان تأثیر بیشتری در مقایسه باا دو فااکتور دیگار بار ارتبااط باین ناوآوری

بازاریابی و کارآفرین گرایی دارد .از میان فاکتور های کارآفرین گرایی تأثیر پیشگامی بر رابطاة
کارآفرین گرایی و مزیت رقابتی پایدار پررنگتر است .ناوآوری بازاریاابی تاأثیر مساتقیمی باا
ضااری

 1/75درصاادی برکااارآفرینگرایاای دارد کااه خااود باعاا

تااأثیر  1/88درصاادی

کارآفرین گرایی بر مزیت رقابتی پایدار میشود؛ همچنین نوآوری بازاریابی به طاور مساتقیم باا
 1/89درصد بر مزیت رقابتی پایدار تأثیرگذار است.

ضری

جدول .7ارتباط بین متغیرهای اصلی پژوهش
ردیف

مسیر

ضریب

آزمون فرضیه

1

نوآوری– مزیت رقابتی پایدار

1/33

تأیید فرضیة اصلی اول

2

نوآوری– کارآفرینگرایی

1/46

تأیید فرضیة فرعی اول

3

کارآفرینگرایی– مزیت رقابتی پایدار

1/33

تأیید فرضیة فرعی دوم

نوآوری توزیع

نوآوری تبلیغات

نوآوری

نوآوری قیمت

محصول

0/92

0/93

0/78

0/73

نوآوری بازاریابی
مزیت رقابتی پایدار

0/83
0/88
0/59

استقالل

0/75

کارآفرین گرایی
0/74

ریسک پذیری

0/83

پیشگامی

شکل  :2مدل تحلیل مسیر تأثیرگذاری نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی از طریق کارآفرینگرایی.
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مدل تحقیا متغیار میاان ی کاارآفرینی دارد .باا بررسای آثاار مساتقیم ،غیرمساتقیم و کال
متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته ،که در جدول  5ارائه شده است ،میتوان به بررسی تاأثیر
نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار از طری کارآفرینی پرداخت.
جدول  .6تفکیک آثار کل ،مستقیم و غیر مستقیم در مدل پژوهش
تأثیر

ردیف

متغیر وابسته

متغیرمستقل

1

کارآفرینی

نوآوری

1/46

2

مزیت رقابتی

نوآوری

1/33

(1/55=)1/46×1/33

کارآفرینی

1/33

-

مستقیم

غیرمستقیم

کل

-

1/46
1/73
1/33

نتایج این بررسی نشان میدهد که نوآوری بازاریابی به طور مستقیم ،معادل  1/89بر مزیات
رقابتی پایدار تأثیر مثبت دارد ،در حالی که از طری مسیر نوآوری بازاریاابی باه کاارآفرینی باه
مزیت رقابتی پایدار به میزان  1/66بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر مثبت دارد .با توجه به تأثیر مثبت
 1/88کارآفرینی بر مزیت رقابتی ،نتی ه میگیریم که نوآوری بازاریابی از طری کارآفرینی به
مزیت رقابتی پایدار من ر میشود؛ بنابراین فرضیة اصلی دوم پژوهش نیز تأیید میشود.
نتایج پژوهش حاضر با نتایج سلیونک و همکاران ( )1121هماهنگ است کاه بیاانگر تاأثیر
کارآفرینی و نوآوری خدمات بر مزیت رقابتی پایادار اسات؛ همچناین ماریاادو

و همکااران

( )1122قابلیت ها و توانایی های بازاریابی را در ارتباط و متصل به استراتژی های ناوآوری بارای
پایداری شرکت و مزیت رقابتی دانستند که این یافته ها به تأییاد نتاایج پاژوهش حاضار کماک
میکند.
اوکا

و ان جی ا ( )1122دریافتند که تعامل بین نوآوری و قابلیت های بازاریاابی باه طاور

قابل توجهی بر عملکرد بازار شارکت تاأثیر دارد .آن هاا همچناین دریافتناد کاه گارایش باازار
ارتباط بین کارآفرینگرایی و نوآوری را تعدیل میکند.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر هر چهار فرضیة اولیة پژوهش را تأیید میکند .با تحلیل دادهها این نتی ه حاصل
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شد که ارتباط مثبتی بین نوآوری بازاریابی و کارآفرین گرایی وجود دارد که از میان عوامل در
نظر گرفته شده نوآوری توزیع و نوآوری تبلیغات از تأثیر باالتری برخاوردار هساتند؛ همچناین
مشاهده شد که کارآفرین گرایی تأثیر مثبتی بار مزیات رقاابتی پایادار دارد کاه از میاان عوامال
بررسیشده پیشگامی ،ریسکپذیری و اساتقالل باهترتیا
دارند که نشاندهندة میزان اثرگذاری آن هاست .هد

باار هاای عااملی 1/53 ،1/74 ،1/89
این پژوهش طراحی مادل تأثیرگاذاری

نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار از طری کارآفرینگرایی است که نتاایج نشااندهنادة
تأثیر مثبت نوآوری بازاریابی بر کارآفرین گرایی و کارآفرین گرایی بر مزیت رقاابتی پایادار باا
بار های عاملی  1/75و 1/88است؛ همچنین نوآوری بازاریابی با ضری

 1/66به طور غیرمستقیم

و از طری کارآفرین گرایی بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر دارد که این نتایج نشاندهندة آن است
که کارآفرین گرایی بر ارتبااط باین ناوآوری بازاریاابی و مزیات رقاابتی پایادار ماؤثر اسات و
میتوان از طری کارآفرین گرایی این تأثیر را بهبود بخشید؛ همچنین نوآوری بازاریابی به طاور
مستقیم با ضری

 1/89بر مزیت رقابتی پایدار تأثیرگذار است.

شایان ذکر است که این پژوهش با محدودیت هایی مواجه بوده است کاه مهامتارین آن باه
اف زمانی پژوهش مربوط میشود که مقطعی بوده است نه تاداومی و از یافتاه هاا نمایتاوان باه
استنتاج علّی دست یافت؛ بنابراین دستیابی به این امر مستلزم آن است کاه تحقیا باه دفعاات و
زمان های مختلف صورت گیرد؛ همچنین پژوهش حاضر از میان انواع نوآوری فقط به نوآوری
بازاریابی پرداخته است.
پیشنهادهای کاربردی
 .2پیرو تأیید تأثیر نوآوری بازاریابی بر مزیت رقابتی پایدار ،در جهات ای ااد ناوآوری در
چهار سطح آمیخته بازاریابی اقدام شود؛
 .1پیرو تأیید تأثیر قوی نوآوری توزیع بر مزیت رقابتی پایدار ،در جهت پیاده سازی سیستم
توزیع ل ستیک اقدام شود؛
 .9با توجه به تأثیر کارآفرین گرایای در کسا مزیات رقاابتی پایادار اقادامات الزم بارای
آشناسازی مدیران با این مفهوم و نهادینهسازی این رویکرد ان ام پذیرد.
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پیشنهادهایی برای مطالعات آتی
 .2نقش دیگر عوامل مؤثر بر کس مزیت رقابتی پایدار و نیاز ساایر عوامال محیطای ،کاه
کنترل آنها در اختیار کارآفرین نیست ،بررسی شود؛
 .1از دیگر روش های کیفی گردآوری اطالعات مانناد مصااحبه باا صااح نظاران ،بارای
کس

اطالعات بیشتر و ارزشمندتر در تحقیقات آتی استفاده شود؛

 .9مدل این پژوهش در سایر صنایع نیز آزموده شود؛
 .4سایر متغیر های میان ی بین ناوآوری بازاریاابی و مزیات رقاابتی پایادار و بررسای تاأثیر
هریک از آنها بر این رابطه شناسایی شود.
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