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پیامدهای مثبت راه ابتکاری احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینانه
(مورد مطالعه :کارآفرینان نوپای کسبوکارهای نانو و بایو فناوری)
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 .2دانشیار دانشکدة کارآفرینی ،دانشگاه تهران
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چکیده
کارآفرینان در بسیاری از تصمیمات کسبوکاری خود از راههای ابتکاری تصمیمگیری استفاده میکنند .یکی از مهمترین
راههای ابتکاری تصمیمگیری کارآفرینان راه ابتکاری احساس است که اهمیت فراوانی در تصمیمات آنها دارد .همچنین،
رفتار بازاریابی کارآفرینانه یکی از مهمترین ویژگیهای کارآفرینان است که از ذهنیت ،تصمیمگیری و نیز تفکر
کارآفرینانه تأثیر میپذیرد .پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهمترین پیامدهای مثبت راه ابتکاری احساس در رفتار
بازاریابی کارآفرینانه انجام گرفته است .جامعة آماری این پژوهش را کارآفرینان نوپای دانشبنیان استان تهران تشکیل
میدهند .روش تحقیق پژوهش حاضر کیفی -اکتشافی بوده است و دادههای پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه
و تحلیل شدهاند .براساس یافتههای پژوهش حاضر که حاصل تحلیل دادههای مصاحبه با  2۰کارآفرین است ،افزایش
سرعت در تصمیمگیری ،افزایش میل به ریسکپذیری ،بقا در بازار و نیز افزایش گرایش به نوآوری از مهمترین پیامدهای
مثبت راه ابتکاری احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینانه هستند.
واژههای کلیدی :استان تهران ،راه ابتکاری احساس ،رفتار بازاریابی کارآفرینانه ،کارآفرین.

 نویسندۀ مسئول:

Email: nimanip@ut.ac.ir
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مقدمه
هربرت سایمون از نخستین پیشگامان و پایهگذاران فرایندهای تصمیمگیری غیرعقالیی است.
1

براساس یافتههای سایمون ( ،)19۶9افراد به دالیل بسیاری از جمله ناکارآمدیهای شناختی ،سرریز
اطالعات و عدم قطعیت در تصمیمهای خود بهطور کامل عقالیی و منطقی عمل نمیکنند و از
راههای ابتکاری تصمیمگیری در تصمیمات خود استفاده میکنند .راه ابتکاری یک راهبرد است
که برای تصمیمگیری آسانتر و سریعتر بخشی از اطالعات را جذب و بخشی از آن را پردازش
میکند ) .(Gigerenzer & Goldstein, 2011پژوهشگران روند مطالعات سایمون را در زمینههای
مختلف مالی ،بازاریابی ،مدیریتی و روانشناسی ادامه دادند و بسیاری از راههای ابتکاری 2را معرفی
و بررسی کردند .آریلی )2۰۰۸( 3پژوهش گستردهای در زمینة راههای ابتکاری تصمیمگیری از
جمله راه ابتکاری احساس در تصمیمهای مربوط به بازار افراد انجام داد و آن را از رایجترین
راههای ابتکاری مصرفکنندهها دانست .دامنة این مطالعات درمورد تصمیمگیری غیرعقالیی به
کارآفرینی نیز کشیده شد؛ برای مثال ،بارون ( )199۸عقیده دارد بهدلیل ویژگیهای شناختی و
شخصیتی و همچنین ویژگیهای محیط فعالیت کارآفرینان ،راههای ابتکاری ،سوگیریها و
خطاهای شناختی نقش بسیار مهمی در تصمیمهای مختلف آنها ایفا میکند.
این نقش تا حدی مهم است که از نظر برخی پژوهشگران از جمله بوسنیتز و بارنی،)199۷( 4
کسانیکه در تصمیمهای خود بیشتر از راههای ابتکاری استفاده میکنند ،گرایش بیشتری به
کارآفرینی دارند .بازاریابی یکی از موارد مهم در تصمیمهای کارآفرینان برای بنگاه کسبوکار است.
هیلز و هالتمن )2۰۰۶(15رفتار بازاریابی کارآفرینانه را رفتار نوآورانه ،ریسکپذیر ،مشتریمدار و
فرصتمحور میدانند که بهصورت پیشرو بازارها را خلق و از آنها بهرهبرداری میکند.
کارآفرین نقش اصلی را در تصمیمات بازاریابی بنگاه ایفا میکند و رفتار بازاریابی
کارآفرینان بهشدت متأثر از ذهنیت ،تفکر و تصمیمگیری آنهاست).(Hills & Hultman, 2006
1. Herbert Simon
2. Heuristic
3. Ariely
4. Busenitz and Barney
5. Hills and Hultman
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درنتیجه ،راههای ابتکاری تصمیمگیری نقش مهمی در رفتار بازاریابی کارآفرینان ایفا میکند.
همچنین ،راه ابتکاری احساس از مهمترین راههای ابتکاری در تصمیمگیری کارآفرینان است و
با توجه به اهمیت زیاد آن در برپایی کسبوکار ) (Foo et al., 2009و نیز نقش آن در ایجاد
سوءگیریهای تصمیمگیری ) ،(Moore & Healy, 2008به بررسی و توجه بسیار بیشتری نیاز
دارد .حتی نظر برخی صاحبنظران کارآفرینی درمورد احساسات و پیامدهای آن بیشتر منفی
است و آن را مغایر با تصمیمگیری منطقی و عقالیی برمیشمارند و پیامدهای مثبت احساسات
در تصمیمهای کارآفرینان به پژوهشهای بیشتری نیاز دارد

).(Podoynitsyna et al., 2012

همچنین ،تعداد پژوهشهای میدانی درمورد پیامدهای راههای ابتکاری در تصمیمگیری
کارآفرینان ایرانی بسیار کم است .در این زمینه میتوان به پژوهش مبارکی و همکاران ()1391
اشاره کرد که راههای ابتکاری تصمیمگیری را در فرایند تصمیمگیری کارآفرینان بررسی
کردهاند .موارد مطرحشده شکافهای پژوهشی مهمی در حوزة تصمیمگیری کارآفرینان به
شمار میرود .در این راستا ،در پژوهش حاضر پیامدهای مثبت راه ابتکاری احساس در رفتار
بازاریابی کارآفرینانه بررسی میشود.
مروری بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
پیشینة تحقیق پژوهش حاضر در دو محور راههای ابتکاری تصمیمگیری و رفتار بازاریابی
کارآفرینانه بررسی شده است.
 .1راههای ابتکاری تصمیمگیری

واژة راه ابتکاری ریشهای یونانی دارد و بهمعنای «تالش برای یافتن یا کشف حقیقت» است
( .)Cossette, 2014به بیان ساده ،راه ابتکاری یک راهبرد است که برای تصمیمگیری آسانتر و
سریعتر بخشی از اطالعات را جذب و بخشی از آن را پردازش میکند .راههای ابتکاری
بهصرفه 1هستند؛ یعنی بر پایة بررسی حداقل نشانهها و اطالعات قرار دارند و در عین حال
ناخودآگاهاند ).(Gigerenzer & Goldstein, 2011
مانیماال )1992( 2راههای ابتکاری کارآفرینانه را قواعد سرانگشتی تعریف میکند که
1. Frugal
2. Manimala
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کارآفرینان از آنها برای تصمیمگیری استفاده میکنند .بوسنیتز و بارنی ( )199۷راههای
ابتکاری را راهبردهای تسهیلکنندة تصمیمگیری کارآفرینان در شرایط عدم قطعیت و پیچیده
میدانند .آلوارز و بوسنیتز )2۰۰1( 1راههای ابتکاری را راهبردهای تسهیلکنندهای میدانند که
کارآفرینان از آن برای تصمیمگیری راهبردی در زمان داشتن اطالعات ناقص و نامطمئن
استفاده میکنند .تمایل زیاد کارآفرینان به کاربرد راههای ابتکاری بیانکنندة طرز فکر متفاوت
آنها دربارة دیگران از جمله مدیران است (نوری و همکاران.)1394 ،
از نگاه بریانت )2۰۰۷( 2راههای ابتکاری راهبردهای سادهکنندة فرایند تصمیمگیری هستند
که کارآفرینان در شرایط پیچیده و همراه با عدم قطعیت از آنها بهره میگیرند.
شفرد و همکاران )2۰15(43با جمعبندی پژوهشهای صورتگرفته روی راههای ابتکاری
تصمیمگیری کارآفرینان به نتایج زیر دست یافتهاند:
 .1کارآفرینان بسیار بیشتر از مدیران از راههای ابتکاری بهره میگیرند.
 .2کارآفرینان با استفاده از راههای ابتکاری میتوانند سریعتر و بدون دسترسی به اطالعات
کافی و بهویژه در شرایط ابهامبرانگیز و عدم قطعیت تصمیم بگیرند.
 .3راههای ابتکاری آثار دوگانهای بر تصمیمهای کارآفرینان دارند .از یکسو امکان
تصمیمگیری آسانتر و سریعتر را در شرایط دشوار برای آنها فراهم میکنند و از سوی دیگر
آنها را دربرابر سوگیریهای تصمیمگیری آسیبپذیر میسازند.
54

 .2راه ابتکاری احساس

راه ابتکاری احساس یک میانبر ذهنی۶5است که فرد در پی یک محرک و در برههای از زمان
بهصورت یک حالت احساسی و بهصورت خودآگاه یا ناخودآگاه تجربه میکند .مهمترین
کاربرد راه ابتکاری احساس هنگام تصمیمگیری درمورد سود و زیان و ریسک با یک تصمیم
1. Alvarez and Busenitz
2. Bryant
3. Shepherd et al
4. Affect Heuristic
5. Mental short cut
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همراه است .احساس و عاطفة خوب درمورد یک رویداد یا موقعیت موجب کاهش درک از
ریسک نهفته در آن میشود ).(Baron, 2008
با وجود آنکه منطق و تحلیل در شرایط مختلف تصمیمگیری اهمیت زیادی دارد ،احساسات و
عواطف روش سریعتر ،آسانتر و کاراتر برای تصمیمگیری در شرایط پیچیده و عدم قطعیت است.
با وجود تأکید بر سیستم تفکر تحلیلی ،1پژوهشگران تصمیمگیری اهمیت عواطف را به رسمیت
شناختهاند ( .)Shefrin, 2007افراد زمان تصمیمگیری گرایش دارند جنبههای مختلف موضوع را
برآورد کنند و تصمیم نهایی را بگیرند .راه ابتکاری احساس موجب برجستهترشدن برخی از
جنبههای موضوع میشود که درنهایت تصمیمگیری سریعتر افراد را بهدنبال دارد .عواطف هم
بهصورت گذرا و آنی و هم بهصورت پایدارتر و با دوامتر آثار و پیامدهای مثبت و منفی زیادی در
تصمیمهای مختلف کارآفرینان دارند ).(Cardon et al., 2009
بارون )2۰۰۸(32به دو دلیل اهمیت زیادی برای احساسات در کارآفرینی قائل است:
 .1محیط فعالیت کارآفرینان بهشدت متغیر و غیرقابلپیشبینی است؛ بنابراین ،کارآفرینان
نمیتوانند از سناریوها و رویههای شناختهشده استفاده کنند و احساسات یکی از
روشهای مقابله و کنارآمدن با این شرایط است.
 .2اقدامات کارآفرینان ،بهویژه فعالیتهای مربوط به برپایی کسبوکار جدید از احساسات
و عواطف کارآفرینان تأثیر میپذیرد.
درکل ،تأثیر احساسات مثبت بهصورت راه ابتکاری بر تصمیمات کارآفرینان ،نهتنها بر
فرایند شناسایی و ارزیابی فرصت کارآفرینان تأثیر میگذارند ،بلکه از راه تقویت قدرت
متقاعدکنندگی کارآفرینان و گسترش شبکة آنها ،توانمندی کارآفرینان را برای گردآوری
منابع خارجی افزایش میدهند (.)Baron et al., 2012
با توجه به اهمیت راه ابتکاری احساس در تصمیمات کارآفرینان ،بسیاری از جنبههای آن به
بررسیهای بیشتری نیاز دارد .همچنین ،براساس بررسی سابقة پژوهشهای داخلی درمورد
پیامدهای راه ابتکاری احساس ،مشخص میشود تعداد پژوهشهای انجامگرفته در زمینة
1. Analytical
2. Baron
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پیامدهای احساسات و عواطف در تصمیمگیری افراد کم است و در بخش عمدة این
پژوهشها ادبیات پژوهشهای خارجی مرور شده است .همچنین ،در تعداد کمی از
پژوهشهای میدانی مدلها و سبکهای تصمیمگیری افراد بررسی شده است یا آثار و
نقشهای احساسات در تصمیمگیری بهشکل کلی طبقهبندی شده است (عنبرانی و یزدانی
فضلآبادی.)1394 ،
 .3رفتار بازاریابی کارآفرینانه

در بازاریابی کارآفرینانه ،روشهایی بررسی میشود که رفتارها و نگرشهای کارآفرینان را
برای توسعة راهبردهای بازاریابی بهکار میبرد ( .)Kraus et al., 2010هیلز و همکاران)2۰1۰( 1
بازاریابی کارآفرینانه را یک روح ،2یک جهتگیری و نوعی فرایند مشتاقانة دنبالکردن
فرصتها و ایجاد و رشد کسبوکار بهمنظور خلق ارزش برای مشتریان از راه نوآوری،
خالقیت ،فروش ،غرقشدن در بازار و انعطافپذیری میدانند ).(Morrish et al., 2010

بازاریابی کارآفرینانه بازآفرینی فرصتها و مجموعهای از فرایندها برای خلق ارزش برای
مشتریان ،مدیریت روابط آنها با روشهایی نوآورانه ،ریسکپذیر و با ابتکار عمل است که
برای بنگاه و ذینفعان و صاحبان سهام سود به همراه دارد (.)Hills & Hultman, 2013
مورگان و همکاران )2۰15( 3با جمعبندی پژوهشهای صورتگرفته روی بازاریابی
کارآفرینانه ،سه تعریف را پذیرفتهترین و مهمترین تعاریف ارائهشده درمورد بازاریابی
کارآفرینانه معرفی میکنند:
 .1بازاریابی کارآفرینانه بهعنوان شناسایی و بهرهبرداری پیشرو از فرصتها برای بهدست
آوردن و حفظ مشتریان سودآور از راه بهکارگیری رویکردهای نوآورانه به مدیریت
ریسک ،مدیریت منابع و خلق ارزش؛
 .2بازاریابی کارآفرینانه بهعنوان فرایند دنبالکردن مشتاقانة فرصتها و برپایی

1. Hills et al.
2. Spirit
3. Morgan et al.
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کسبوکارها برای خلق ارزش مشتریان از راه نوآوری ،خالقیت ،شبکهسازی و
انعطافپذیری؛
 .3بازاریابی کارآفرینانه بهعنوان ترکیب فعالیتهای نوآورانه ،پیشرو و ریسکپذیر برای
خلق و توزیع ارزش برای مشتریان.

تصمیمات در رفتار بازاریابی کارآفرینانه غیررسمی ،خالقانه ،فرصتطلبانه و بیشتر همراه با
ریسک است ،درصورتیکه تصمیمات سنتی بازاریابی رسمی ،ساختارمند و دنبالهای است.
همچنین ،رفتار بازاریابی کارآفرینانه از تفکر کارآفرینانه استخراج میشود و ذهن کارآفرین دامنة
بازاریابی کارآفرینانه را تعیین میکند

(& Hultman, 2006

 .)Hillsکارآفرینان ویژگیهای

متمایزکنندهای مانند میل به نوآوری ،ریسکپذیری و فرصتمحوری دارند که آنها را از
غیرکارآفرینان متمایز میکند ( )Jones & Rowley, 2011و همین ویژگیها بازاریابی کارآفرینانه را
از بازاریابی سنتی جدا میسازد .بیگمان ،آمیخته بازاریابی بهتنهایی عامل متمایزکنندة بازاریابی
کارآفرینانه و بازاریابی سنتی نیست ،بلکه محتوا و ترکیبات آمیخته بازاریابی است که کارآفرین
عرضه و انتخاب میکند و بازاریابی کارآفرینانه و سنتی را از هم متمایز میکند (.)Gilmore, 2011

درنهایت ،با توجه به نقش اصلی ذهنیت و تصمیمگیری کارآفرینان در شکلگیری رفتار بازاریابی
کارآفرینانه و نیز اهمیت عواطف و احساسات در تصمیمگیری کارآفرینان ،میتوان نتیجه گرفت
راه ابتکاری احساس پیامدهای مهمی در رفتار بازاریابی کارآفرینانه دارد.
روش تحقیق
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر شناسایی پیامدهای ناشناختة راه ابتکاری احساس در
رفتار بازاریابی کارآفرینانه بوده است ،از روش کیفی اکتشافی استفاده شده است و دادهها با
روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شدهاند .درنتیجه ،در این پژوهش از مجموعهای از
رویههای نظاممند برای گردآوری و پردازش دادهها استفاده شده است تا نتایج قابلاعتماد
بهدست آید (.)Hsieh & Shannon, 2005
همچنین ،با توجه به اینکه کارآفرینان نوپا در مراحل اولیة برپایی کسبوکار با عدم قطعیت
و پیچیدگی زیادی در تصمیمگیری روبهرو میشوند و نقش فردی آنها در تصمیمهای بنگاه
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مهمتر و احتمال مشاهدة راههای ابتکاری و سوگیریها در تصمیمهای آنها بیشتر است
) ،(Busenitz & Barney, 1997جامعة آماری این پژوهش شامل کارآفرینان نوپای ایرانی فعال
در صنایع دانشبنیان نانو و بایو فناوری واقع در استان تهران میشود که مشخصات آنها در
مرکز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ثبت شده است .همچنین ،میزان کارآفرینی
نوپا شامل افراد بین  1۸تا  ۶4سال میشود که درحال حاضر درگیر فعالیتهای برپایی
کسبوکار هستند ،مالک تمام یا بخشی از کسبوکار هستند و هنوز بیش از سه ماه از نخستین
عایدی و درآمد آنها از کسبوکار نگذشته است ).(Davidsson, 2006
همچنین ،از روش نمونهگیری نظری برای انتخاب نمونه بهمنظور گردآوری دادهها استفاده شده
است .نمونهگیری تا مرحلة اشباع ادامه یافت .در مرحلة اشباع ،دادهها تکرار میشود و دادة جدیدی
بهدست نمیآید که پژوهشگر از طریق آن ویژگیهای مقوله را رشد دهد .درنتیجه ،به موازاتی که
پژوهشگر دادههای مشابه را بارها و بارها مشاهده میکند ،از لحاظ تجربی اطمینان حاصل میشود
که یک مقوله به کفایت رسیده است ) .(Creswell, 2005در پژوهش حاضر ،نقطة اشباع پس از
تحلیل دادههای حاصل از مصاحبة بیستم بهدست آمد .با توجه به اینکه دادههای کیفی بهدستآمده
از فن مصاحبة نیمهساختاریافته ابزار بسیار مناسبی برای شناسایی راههای ابتکاری تصمیمگیری
کارآفرینان هستند ( ،)Cursue & Vermeulen, 2008فن مصاحبة نیمهساختاریافته برای گردآوری
دادههای پژوهش حاضر بهکار رفت .همچنین ،از یک پروتکل مصاحبه که پژوهشگران تدوین
کرده بودند ،برای واکاوی تصمیمهای مربوط به بازار کارآفرینان استفاده شد .براساس پروتکل
مصاحبه ،ابتدا از کارآفرینان خواسته شد خود را معرفی کنند و شرح مختصری دربارة کسبوکار
خود ارائه دهند .سپس از آنها پرسشهایی درمورد مهمترین تصمیمات مربوط به بازار کسبوکار
آنها در سه سال اخیر پرسیده شد.
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی انجام گرفت .براساس این
روش ،الگوی کدگذاری ممکن است از دادههای تحقیقات گذشته بهدست آید (

Weber,

 .)1990درنتیجه ،برای این پژوهش فهرست اولیهای از مقوالت کدگذاری براساس
پژوهشهای پیشین ایجاد شد و بهشکل استقرایی در طول فرایند تحلیل دادهها و در پی پیدایش
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مقوالت جدید اصالح شد ( .)Creswell, 2008برای تحلیل دادهها ،ابتدا تمام دادههای حاصل از
مصاحبهها بهصورت متن نوشتاری پیادهسازی شدند .در مرحلة اول تحلیل ،تصمیماتی که راه
ابتکاری احساس در آنها شناسایی نشد و تصمیماتی که راه ابتکاری احساس در آنها
شناسایی شد ،ولی پیامدهای منفی داشت حذف شدند .در مرحلة دوم تحلیل ،کدگذاری باز
برای استخراج مفاهیم انجام گرفت و تمام مفاهیم مرتبط با پیامدهای مثبت راه ابتکاری احساس
شناسایی شد .در مرحلة سوم تحلیل ،کدگذاری محوری برای ترکیب موارد مشابه و حذف
مفاهیم تکراری انجام گرفت و درنهایت چهار مقولة اصلی ،پیامدهای مثبت راه ابتکاری
احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینانه محسوب شدند.
برای اطمینان از پایایی پژوهش ،از چند کدگذار برای انجامدادن کدگذاری استفاده شد
که تفاوت بین این کدگذاران ناچیز بود .همچنین ،اطمینان حاصل شد که کدگذاران،
مقولههای مناسب را از راه تحقیقات مربوط و براساس تعریف دقیق آنها انتخاب کردهاند
)Adler, 1999

&  .(Milneالگوی کدگذاری در مراحل اولیة فرایند تحلیل ایجاد و از طریق

ارزیابی توافق بین کدگذران ،براساس کدگذاری نمونهای از دادههای اولیه اعتباربخشی شد
( .)Schilling, 2006همچنین ،از درگیری طوالنیمدت پژوهشگر با فضای پژوهشی و مشاهدات
مداوم او در محیط پژوهش از جمله اعتمادسازی با افراد مورد تحقیق و نیز مثلثسازی از طریق
گردآوری شواهد از منابع مختلف شامل افراد مختلف و منابع اطالعاتی متنوع برای تضمین
روایی پژوهش استفاده شد (.)Patton, 2002
یافتهها
توصیف جمعیتشناختی

جدول  1ویژگیهای جمعیتشناختی کارآفرینان مصاحبهشده را نشان میدهد.
پس از انجامدادن  2۰مصاحبه با کارآفرینان نوپای دانشبنیان مستقر در استان تهران ،دادهها
به اشباع رسید و دادة جدیدی حاصل نشد .جدول  2نمونهای از کدگذاری دادههای پژوهش
حاضر را نشان میدهد.

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،9شمارة  ،3پاییز 1395

424

جدول  .۱ویژگیهای جمعیتشناختی کارآفرینان
فراوانی

درصد فراوانی

جنسیت

مرد
زن

۱۷
۳

۸۵
۱۵

سن

۱۸- ۲۹
۳۰- ۴۴
۴۵- ۶۴

۳
۹
۸

۱۵
۴۵
۴۰

میزان تحصیالت

کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

۱۰
۸
۲

۵۰
۴۰
۱۰

صنعت دانشبنیان

بایو
نانو

۱۱
۹

۵۵
۴۵

جدول  .۲نمونهای از کدگذاری دادههای کالمی
کد کارآفرین

E1

نمونه دادة کالمی
بیشتر براساس منطق و برآوردی که
میکنم تصمیم میگیرم .برخی موارد مانند
ایدههای بستهبندی و حمل محصول
پیش آمده است که احساس کردم اگر
زیاد فکر کنم یا به نتیجه نمیرسم یا دچار
تردید میشوم .در این موارد ،براساس
حسی که آن لحظه به موضوع دارم خیلی
زود تصمیم میگیرم .این رویه بهویژه با
افزایش حجم اطالعاتی که هر روز با آن
سروکار دارم خیلی کمکم میکند.

پیامد راه ابتکاری احساس

افزایش سرعت تصمیمگیری

پیامد  .1افزایش سرعت تصمیمگیری :یکی از مهمترین پیامدهای راه ابتکاری
احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینانه ،افزایش سرعت تصمیمگیری کارآفرینان بهویژه در
شرایط همراه با عدم قطعیت و نیز شرایط حاوی سرریز اطالعات است .در چنین شرایطی،
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کارآفرینان نهتنها با توجه به پردازش همة اطالعات موجود ،بلکه براساس حس خود در زمینة
مسئلة مورد نظر در زمانی کوتاه تصمیم میگرفتند؛ برای مثال ،یکی از کارآفرینان در این زمینه
نتیجه گرفته است:
«بیشتر براساس شمّ و غریزة خودم تصمیم میگیرم .درکل ،اگر حس خوبی دربارة مسئله
داشته باشم ظرف چند ثانیه تصمیم میگیرم ،حتی اگر شواهد خالف نظرم را نشان دهد؛ مثالً
یکبار دربارة توسعة محصول کامالً براساس حس تعلقم به محصول ظرف چند دقیقه تصمیم
گرفتم .اگر میخواستم براساس شواهد و قراین تصمیم بگیرم چند روز باید برای تصمیمگیری
وقت میگذاشتم».
پیامد  .2افزایش میل به ریسکپذیری :احساسات بهویژه احساسات مثبت نقش
مهمی در افزایش میل به ریسکپذیری کارآفرینان نوپا در تصمیمات مربوط به بازار آنها ایفا
میکنند .این نقش از تصمیم به ورود به بازار تا تصمیم به توسعة محصول جدید و گسترش
کسبوکار مشاهده میشود .بسیاری از کارآفرینان مورد مصاحبه بیان کردند در مواردی که از
خطرها و زیانهای احتمالی تصمیمات خود بهویژه درمورد دنبالکردن فرصتهای سودآور
آگاه بودهاند ،درنهایت حس خوب آنها درمورد مسئله حرف آخر را زده است؛ برای مثال،
یکی از کارآفرینان درمورد پیامدهای عواطف مثبت در تصمیمهای مربوط به بازار خود گفته
است:
«سعی میکنم تا آخرین و بهروزترین اطالعات را مرور کنم و بیگدار به آب نزنم ،ولی در
مواردی که احتمال سود و زیان پنجاهپنجاه یا حتی شصت به چهل باشد اگر حس مثبتی داشته
باشم ،براساس همین احساس خطر میکنم و جلو میروم».
پیامد  .3بقا در بازار :بسیاری از کارآفرینان مورد مصاحبه در برخی از مراحل
کسبوکار خود با شرایط ناگواری مواجه شدند که حتی خطر ورشکستگی یا ترک
کسبوکار را برای آنها بهدنبال داشت ،ولی ترس از شکست و نیز امیدواری به آینده دو
عامل مهمی بودند که بهعنوان راه ابتکاری احساس عمل کردند و مانع این امر شدند .ناگواری
واژههای شکستخورده و ناکام مهمترین انگیزانندة این کارآفرینان برای مقاومت و پافشاری
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در مراحل دشوار کسبوکار بود .این موضوع بهویژه در هنگام ورود به بازار و رقابت با
محصوالت رقبای اصلی اهمیت بیشتری داشت؛ برای مثال ،یکی از کارآفرینان در این زمینه
بیان کرده است:
«بیشتر از یک سال از ورودم نگذشته بود که کمکم مشکالت شروع شد .از یکسو به
دالیلی مواد اولیه نمیرسید و از سوی دیگر رقبا خیلی بهتر از ما کار میکردند .با وجود اینکه
سرمایهگذاری زیادی روی توسعه و تولید محصول کرده بودم ،حدود چندهفتهای بهطورجدی
به بستن بنگاه فکر میکردم ،ولی از اسم کارآفرین شکستخورده بهشدت بیزار بودم .همین
مسئله هم سبب شد مقاومت کنم و دوام بیاورم».
پیامد  .4افزایش گرایش به نوآوری :احساسات کارآفرینان از مهمترین عوامل
انگیزانندة آنها به ایجاد نوآوری در جنبههای مختلف فعالیتهای مربوط به بازار آنهاست.
این نوآوری بیش از هر چیز در جنبههای مختلف مربوط به محصول ،روابط با مشتریان و نیز
راهبردهای بازاریابی نمود مییابد .عواطف مثبت کارآفرینان و غرقشدن بیشتر آنها در بازار،
برخورد و تماس بیواسطه با مشتریان و درنتیجه پیشتازی در شناسایی نیازهای برآوردهنشدة
آنها را در پی داشت؛ برای مثال ،یکی از کارآفرینان نتیجه گرفت:
«ایدة اولیه طراحی نوعی افزودنیهای فسفاته مال خودم بود و با توجه به تالشی که برای
عملیاتیکردن آن کردم ،از اول حس خوبی درمورد موفقیت آن داشتم .خودم برای امتحان آن
به شهرستان سفر کردم و در تماس با کشاورزان پی بردم که محصول هنوز ایرادهایی دارد،
ولی اصالحات اندکی در محصول آن را برای کشاورزان بهشدت کاربردی میکند .چنین
نمونهای از محصول برای اولینبار در ایران تولید میشد و در تمام مراحل عملیاتیکردن آن
بزرگترین پشتوانهام حس مثبتی بود که به آن داشتم».
بحث و نتیجهگیری
کارآفرینان بهدلیل شرایط کسبوکار خود از جمله عدم قطعیت ،تالطم محیطی و سرریز
اطالعات از روشهای ویژة خود برای تصمیمگیری استفاده میکنند .یکی از این روشها
راههای ابتکاری تصمیمگیری است که نقش مهمی در بسیاری از تصمیمات کارآفرینان ایفا
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میکند .راه ابتکاری احساس از مهمترین راههای ابتکاری است که در تصمیمهای مختلف
کارآفرینان اهمیت زیادی دارد .همچنین ،یکی از مهمترین فعالیتهای کارآفرینان ،تصمیمات
مربوط به بازار آنها و رفتار بازاریابی کارآفرینانه است .رفتار بازاریابی کارآفرینانه بیشتر در
ذهنیت و تصمیمگیری کارآفرینان ریشه دارد .براساس یافتههای پژوهش ،چهار پیامد افزایش
سرعت تصمیمگیری ،افزایش میل به ریسکپذیری ،بقا در بازار و افزایش گرایش به نوآوری
مهمترین پیامدهای راه ابتکاری احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینان نوپا شناسایی شدند .راه
ابتکاری احساس اثر سریعی دارد و فرد اغلب ظرف چند ثانیه تصمیم میگیرد

(Finucane et

) .al., 2000این نتیجه در پژوهش حاضر تأیید شده است و افزایش سرعت تصمیمگیری یکی
از پیامدهای راه ابتکاری احساس در تصمیمگیری کارآفرینان بوده است .کارآفرینان درکل
گرایش دارند در موقعیتهای مبهم و دوپهلو بیشتر جنبههای مثبت را برجسته کنند تا جنبههای
منفی؛ بهعبارت دیگر ،ریسکپذیری بیشتری نسبت به دیگران دارند (.(Palich & Bagby, 1995
یکی از دالیل این مسئله ،استفاده از راه ابتکاری احساس است که در پژوهش حاضر تأیید شده
است .میل به نوآوری یکی از بارزترین ویژگیهای رفتار بازاریابی کارآفرینانه است
)Hultman, 2006

& .(Hills

براساس یافتههای پژوهش حاضر ،یکی از پیامدهای مثبت راه ابتکاری

احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینانه ،افزایش گرایش به نوآوری است .کارآفرینان
خوشبینی زیادی درمورد کسبوکار خود دارند و این خوشبینی آثار زیادی بر بسیاری از
تصمیمات کسبوکاری آنها دارد ) .(Koellinger et al., 2007این نتیجه در پژوهش حاضر
تأیید شده و خوشبینی به همراه حس بد شکستخوردن از مهمترین عوامل پافشاری
کارآفرینان در مواجهه با شرایط سخت بهویژه رقابت در بازار شناخته شده است.
پیشنهادها
 .1یکی از مهمترین پیشنهادهای کاربردی پژوهش حاضر برای کارآفرینان تبیین این نکته
است که در کدام شرایط بهتر است بر عواطف و احساسات خود در تصمیمگیری تکیه
کنند .پیشنهاد میشود کارآفرینان در شرایطی که درمورد مسئلهای پیشزمینه و تجربة
قبلی ندارند و برای اولینبار با آن روبهرو میشوند ،در شرایطی که باید در زمان کم و
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بهسرعت تصمیم بگیرند و نیز در شرایطی که دچار تردید جدی درمورد انتخاب بین
گزینههای تصمیمگیری هستند ،نقش پررنگتری برای عواطف و احساسات خود در
تصمیمگیری درنظر بگیرند .با بهرهگیری از احساسات و عواطف در چنین شرایطی
نهتنها سرعت تصمیمگیری کارآفرینان (بهویژه کارآفرینان نوپا) افزایش مییابد ،بلکه
میل به نوآوری و ریسکپذیری آنها و درنتیجه احتمال شناسایی و بهرهبرداری از
فرصتهای بکر و سودآور افزایش مییابد و آنها شانس بقای بیشتری نیز در بازار
خواهند داشت.
 .2براساس پیشینة پژوهش ،عواطف و احساسات کارآفرینان بیشتر در مراحلی مانند برآورد
و ارزیابی فرصتها بررسی شده است ) (Cardon et al., 2012و در بسیاری از مهمترین
تصمیمهای کسبوکاری کارآفرینان بهصورت میدانی بررسی نشده است .با توجه به
تأکید صاحبنظران کارآفرینی بر اثرگذاری عواطف و احساسات در مراحل مختلف
تصمیمات کسبوکاری کارآفرینان ،پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی پیامدهای
احساسات در تصمیمهایی مانند تصمیم به ورود ،تصمیم به خروج و بازیابی کارآفرینان
پس از شکست بررسی شود.
 .3طبق پژوهشهای انجامگرفته در تصمیمگیری کارآفرینان ،بین تصمیمهای کارآفرینان
نوپا و کارآفرینان تثبیتشده تفاوتهای زیادی وجود دارد

(1998

(Baron,؛ بنابراین،

پیشنهاد میشود تفاوتهای پیامدهای عواطف و احساسات در تصمیمات کارآفرینان
نوپا و کارآفرینان باتجربه و تثبیتشده بررسی شود.
 .4بسیاری از عوامل زمینهای مانند فرهنگ نقش مهمی در شکلگیری و اثرگذاری راههای
ابتکاری تصمیمگیری در تصمیمات کارآفرینان دارند؛ برای مثال ،ممکن است در یک
فرهنگ بهرهبردن از احساسات در تصمیمگیری امری مثبت و در فرهنگی دیگر امری
منفی تلقی شود .توصیه میشود محققان در پژوهشهای آینده این تفاوتهای فرهنگی
و زمینهای را نیز درنظر بگیرند تا بومیسازی موضوع صورت بگیرد و پیشنهادهای
کاربردی بیشتری برای کارآفرینان ایرانی ارائه شود.
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