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چکیده
امروزه شبکهسازی ،ابزاری درنظر گرفته میشود که میتواند اثربخشی بازاریابی کارآفرینانه را بهبود بخشد .در این راسنتا،
کسبوکارهای کوچک و متوسط از شبکهسازی بهرة زیادی میبرند تا بتوانند بهسرعت در تشنخیص فرصنتهای موجنود
در بازار برسند .هدف مطالعۀ حاضر ،طراحی چارچوب شبکهسنازی بازارینابی کارآفریناننه در کسنبوکارهای کوچنک و
متوسط در حوزة صنایع دارویی استان تهران است .ای پژوهش ،از نظر هدف کاربردی است که با روش کیفی نظرینۀ داده
بنیاد به انجام رسید .برای گردآوری دادهها ،از ابزار مصاحبۀ ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با اسنتفاده
از کدگذاریهای باز و محوری توسط نرمافزار  Atlas Ti 1انجام گرفت .یافتههای تحقیق بیانگر ای است کنه بنگاههنای
کوچک و متوسط فعال در بخش دارو ،عالوهبر انجام بازاریابی از طرینق فعالیتهنای ارتبناطی عنادی خنود ماننند تعامنل و
مشارکت در اجتماع ،کسبوکار و فعالیتهای تجاری ،از طریق شبکهسازی نیز بازاریابی را انجام میدهند و تنها راه منطقی
بازیابی ،مقولۀ شبکهسازی است .همچنی  ،نتایج بهدستآمده نشان داد که حفظ ارتباطات با شبکهسازی ،رابطۀ مثبتی دارد و
ایجاد ارتباطات جدید و شبکهسازی ،رابطۀ مثبتی با رفتار کارآفرینانه دارد.
واژههای کلیدی :بازاریابی کارآفرینانه ،شبکه ،شبکهسازی ،کسبوکارهای کوچک و متوسط.

* نویسندۀ مسئول:

Email: bziyae@ut.ac.ir

814

فصلنامۀ توسعه کارآفرینی ،دورة  ،01شمارة  ،3پاییز 0331

مقدمه
امروزه ،موضوع شبکهسازی بهعنوان ابزاری برای اثربخشی بازاریابی کسب وکارها ،شناسایی
شده است .شبکهها و فعالیتهای شبکه ،بهعنوان یک روش کارآفرینانه ،توسط شرکتها و
بهمنظور بهبود و توسعۀ محصول جدید ،معرفی شرکت به مشتریان جدید ،گسترش منابع و
بهبود ساختار قیمتگذاری سازمان بهکار گرفته میشوند ) .(Franco et al., 2014براساس چنی
شواهد تجربی ،وضوح اندکی نسبت به آنچه در شرایط «شبکه» و «شبکهسازی» بدانمعنی
است ،وجود دارد .بهعالوه ،اینکه چرا و راههایی که شبکهها تأثیر مثبت در اثربخشی بازاریابی
سازمانها دارند در زمانیکه بهصورت کارآفرینانه استفاده میشود ،شناخته نشده است .یکی از
دالیل مهم ای است که تا به امروز ،تعداد کمی از محققان بهدنبال کشف آنچه در شبکههایی
که در آن سازمانها تعبیه شده یا تأثیری که ای محتوا بر اثربخشی بازاریابی دارد ،بودهاند
( .)Shaw, 2009تحقیقات نشان میدهد ،شبکهها عرصۀ مهمی از تحقیقات کارآفرینی است.
شبکهها برای ایجاد سهم مهمی در فرایندهای نوآوری شرکتهای کارآفرینانه شناخته شدهاند
()Mouzas, 2006؛ برای مثال ،با همکاری از طریق شبکه ،شرکتهای کارآفرینانه برای فعالیت
شناخته میشوند و اطالعات علمی و فنی خود را به شیوهای که توسعۀ محصول جدید و انتقال
فناوری تشویق میکند به اشتراک میگذارند

(et al., 2005

 .)Rocksدر ادامه ،شبکههای

یافتشده برای تشویق ادغام و به اشتراکگذاری منابع در میان شرکتهای با اندازة
کوچکتر ،آنها را قادر به توسعۀ محصوالت جدید و رقابت با همتایان بزرگتر خود میکند.
رویداد شبکۀ کسبوکار در سراسر جهان افرادی را با هم از گروههای بسیار ماهر و
کارآفرینان بااستعداد سازماندهی میکند که حول محور ارتباطات ،تسهیم ،ایجاد و توسعۀ ایدهها
با هم متحد میشوند .ای رویدادها ،افراد را با تجربیات و پیشینههای مختلف به خود جذب
میکند .همۀ ای افراد در جستوجوی ارتباطات ،الهامبخشیدن ،مشاوره ،فرصتها و مربیگری
هستند .برای کارآفرینان که کسبوکاری را شروع میکنند ،شبکۀ کسبوکار مزایا و
فرصتهای مهمی را فراهم میآورد .زمانیکه یک کسبوکار توسعه مییابد ،چالشهایی که با
آنها روبهرو میشود نیز رشد میکنند .کارآفرینان بنیانگذاری کسبوکار نوپا ،اغلب در مرحلۀ
تشکیل یک کسبوکار بهدنبال منافع مختلف از شبکهسازی هستند (
.)Gimmon, 2009

Felzensztein and
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کسبوکارها در شبکه ،محصول نهایی شرکت را عرضه میکنند .شبکۀ بنگاه ،تنوع
وسیعتری از عملیات درونسازمانی را در زنجیرة ارزش خود نسبت به بنگاههایی که شبکه
ندارند ،انجام میدهند .از سوی دیگر ،شرکتهای کوچک و متوسط از شبکهسازی بهره
زیادی میبرند؛ زیرا کمهزینه و مؤثر و از دیدگاه آنها مناسب با محدودیتها و امکانات
موجود است .همچنی  ،رابطهها موجب ارتقای بازاریابی از طریق توصیهای نیز میشود
(رضوانی وهمکاران)0333 ،؛ بنابرای  ،در ای میان شبکهسازی در بازاریابی وجود نداشته و ای
در شرایط موجود ،شکافی بزرگ است و ایجاد شبکه در بازاریابی کسبوکارهای کوچک و
متوسط میتواند ای شکاف را از بی برده و فرایند بازاریابی را سرعت بخشد .دو دلیل عمده
که شرکتهای کوچک و متوسط باید بهدنبال تشکیل شبکه باشند به ترتیب عبارتاند از:
 .0شرکتهای کوچک و متوسط قیود مشابه ،مشکالت مشابه و فرصتهای مشابه دارند؛
 .3خطمشی شبکهای ،تسهیالت شبکهای متناسب با ضرورتها و نیازهای شرکتهای کوچک
و متوسط فراهم میکند.
با توجه به مطالب ذکرشده و با توجه به اینکه تاکنون تحقیقی در زمینۀ شبکهسازی
بازاریابی شرکتهای دارویی انجام نشده است ،تحقیق حاضر بهدنبال طراحی چارچوب
شبکهسازی بازاریابی کارآفرینانه در کسبوکارهای کوچک و متوسط در حوزة صنایع
دارویی است .درواقع ،هدف پژوهش حاضر ،شناسایی نحوة ارتباط کسبوکارهای صنعت
دارویی با یکدیگر است .آنها با ایجاد یک شبکۀ ارتباطی و رقابت همکارانه ،مسائل
کسبوکار را به کمک یکدیگر حل میکنند.
مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
مفهوم شبکهسازی و رویکرد شبکهای در مطالعات سازمانی ،الگوی تازهای تلقی میشود که
خاستگاه اصلی آن علوم اجتماعی و نظریۀ نقشها است و در رفتار سازمانی و توسعۀ
کسبوکارهای کوچک و متوسط بهکار گرفته میشود ( .)Pakhe et al., 2006شبکهها نهتنها
بر افراد بلکه بر ادارة امور ،توسعه ،نگهداری و استقرار

کسبوکارها اثر میگذارند ( Nelson,

 .)2001امروزه ،شبکهها را عامل بازسازی معماری تجارت جهانی میدانند (.)Lofsten, 2016
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عملکرد در شبکه نیز با معیارهای نامشهود مانند رضایت یا رسیدن به اهداف و با معیارهای
مشهود مانند سود نیز سنجیده میشود ).)Moeller, 2010
تئوری شبکههای صنعتی فرض میکند که شرکتها در بازارهای صنعتی از طریق
ارتباطات طوالنیمدت به یکدیگر مرتبط هستند و با ایجاد رابطه ،کانالهای مختلف اجتماعی
و فنی ایجاد میشوند ( .)Resnick et al., 2011همچنی  ،الگوی شبکه بر نیاز به توسعۀ تدریجی
دانش بازار و نیاز به یادگیری از طریق تعامل با دیگر شرکتها تأکید میکند .دالیل زیادی
برای ورود بنگاهها به شبکهها وجود دارد که کاهش هزینهها یکی از دالیل اساسی آن است
( .)Felzensztein and Gimmon, 2009درک مهارتهای جدید و دانش موجود ،یکی از دالیل
مهم ورود بنگاهها به شبکههاست

(2006

 .)Mouzas,دلیل مهم دیگر برای ایجاد شبکه و

مشارکت در رابطه بی بنگاههای تجاری ،انتخاب راهبرد شبکهسازی برای کسب تعادل بی
همکاری و رقابت است

(2016

 .)Lofsten,مؤسسات عضو شبکه ،برای دسترسی به مزایایی

مانند فناوری ،دانش فنی ،کاهش ریسک و صرفهجوییهای ناشی از مقیاس با یکدیگر رابطه
برقرار میکنند ( .)Tsolakis, 2015همچنی  ،بازیگران یک شبکه برای دسترسی به مزیتهایی
مانند دانش فنی جدید ،سرقفلی ،مشارکت در ریسک و صرفهجویی ناشی از مقیاس با یکدیگر
ارتباط برقرار میکنند ) .)Resnick et al., 2011یکی از مهمتری شاخصها در تحلیل شبکهها،
شاخص درجۀ توسعه و عمق شبکه است (احمدی و همکاران .)0330 ،ای شاخص بهطور
خالصه ،نشاندهندة تعداد روابط هر عضو است که به دو شاخص درجۀ واگرایی و درجۀ
همگرایی تقسیم میشود؛ بنابرای  ،برای بهدستآوردن درجۀ هر عضو کافی است ارتباطات
وی شمرده شود .شاخص اول ،سهولت یک عضو در دسترسی به اعضای دیگر از طریق
ارتباطات مستقیم یا غیرمستقیم است .شاخص دیگری به نام ارتباطبخشی وجود دارد که حاکی
از قرارگرفت عضو در کوتاهتری مسیر بی سایر اعضا است .هرچه میزان ارتباط بخشی عضو
در شبکه افزایش یابد ،نشاندهندة بحرانیبودن موقعیت عضو برای کل شبکه ،از نظر حفظ
ثبات و پایداری ساختار شبکه است

(and Gabrielsson, 2013

 .)Hallbackدسته دومی از

شاخصها وجود دارند که هدف از کاربرد ای شاخصها ،دستیابی به خوشهها در کل شبکه
است .بهعبارت دیگر ،هدف از خوشهبندی شبکهها تفکیک آن به گروههای مجزا است
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( .)Tsolakis, 2015دستۀ سومی از شاخصها برای تحلیل کل شبکه بهکار گرفته میشوند .با
تحلیل کل شبکه میتوان درجۀ تشابه ساختاری بی اعضا را محاسبه کرد و بدی ترتیب ،به
تفکیک و خالصهسازی کارکردها در شبکه پرداخت

(and Stough, 2015

 .)Karlssonای

تفکیکها در تحلیل شبکههای کارآفرینی اهمیت فراوانی دارند؛ برای مثال ،میتوان با تحلیل
تشابهات ساختاری نسبت به دستهبندی عناصر تشکیلدهندة یک شبکۀ کارآفرینی به منبع،
انتقالدهنده ،گیرنده و عناصر غیربرخوردار و نیز با لحاظکردن پویایی شبکۀ کارآفرینی در
طول زمان نسبت به مطالعۀ تحوالت ساختار فرصت به ساختار منابع اقدام کرد (مبارکی و
همکاران.)0330 ،
یکی از منفعتهای اصلی شبکهها برای کارآفرینان ،امکان دسترسی آنها به اطالعات و
آگاهی و مشورتکردن است (فتحاهللزاده .)0333 ،حل مسئله و نیز برخی از ارتباطاتی که منابع
چندگانه پدید میآورند ،از دیگر منافع پیوست به شبکهها است .در شرایط دینامیک و
نامطمئنی که فعالیتهای کارآفرینان آغاز میشود ،صاحبان منابع (سرمایهگذاران بالقوه) مایل
هستند اطالعاتی بیابند که در راستای سنجش درجۀ ریسک بالقوة موجود ،آنها را یاری کند
( .)Jones and Rowley, 2011آندرسون و همکاران 0در پژوهش خود با ارائۀ الگویی ،سعی در
تبیی جریان دانش و تغییرات شبکهها داشتند .براساس یافتههای ای محققان ،دانش تحت
شرایط مختلفی از یک بازیگر در شبکه به بازیگر دیگری انتقال مییابد و افراد بهدلیل اینکه
شبکهها ای روابط را بهصورت تسهیل شده در اختیارشان قرار میدهند با آنها درگیر میشوند
که کاراییشان را افزایش خواهد داد ( .)Andersson et al., 1994توانایی یک عضو شبکه در
دریافت ای دانش ،به ساختار شبکه و کیفیت روابط در شبکه بستگی دارد .آنچه در فرایند
اشتراک دانش توسط اعضای شبکه مهم بهنظر میرسد ،دستیابی به منابع بسیاری است که با
دانش جذبشده ارتباط دارند .درحقیقت ،شبکه قویتر و روابط بی مشتری ،شرکت و
تأمی کنندگان قویتر میشود (.)Andersson et al., 1994
موزاس )3111( 3در مطالعۀ خود به موضوع فعالیتهای بازاریابی در شبکهها پرداخت.

1. Andersson et al.
2. Mouzas
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نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت بازاریابی ،بهعنوان یک جریان ابتکارییافت وانجامدادن آنچه
برای هر سازمان در شبکۀ مربوط به آن امکانپذیر است ،دیده میشود .در پژوهشی دیگر،
راکس و همکاران )3111( 0مطالعهای با عنوان «توسعۀ بازاریابی راهبردی از طریق استفاده از
شبکههای بازاریابی» انجام دادند که بینشی برای استفاده از شبکههای بازاریابی در یک کانال
توزیع از نظر اجزای ساختاری ،اندازة شبکه ،رسمیبودن تنوع ،تراکم ،ثبات و انعطافپذیری
که شناسایی و ارزیابی شده است ،ارائه کرد .در تحقیق دیگر ،بهراد ( )0333به شناسایی تأثیر
استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی بر بازاریابی کارآفرینانه پرداخت .در ای راستا ،همچنی
فتحاهللزاده ( )0333تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد نوآورانۀ فعالیتهای بازاریابی
شرکتهای کوچک و متوسط را مطالعه کرد.
روششناسی
روش تحقیق حاضر از نظر هدف ،از نوع کاربردی و از نظر نحوة بهدستآوردن دادهها از نوع
تحقیق کیفی و روش داده بنیاد است .بهمنظور گردآوری داده از تکنیک مصاحبۀ ساختاریافته
استفاده شد و نیز بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از کدگذاریهای باز و محوری با استفاده از
نرمافزار  Atlas Ti 1استفاده شد .در ای پژوهش ،پس از گردآوری دادهها از طریق مصاحبه و
تنظیم آن بهصورت نوشتاری ،چند بار بهدقت مت ها بازنگری شده و در ای راستا ،با استفاده از
حاشیهنویسی و یادداشتگذاری در کنار مت ها بخشهایی از ای مت نوشتاری مانند عبارت یا
جملۀ انتخاب که حاوی اطالعات است ،مشخص شده و هر بخش بهصورت یک کد انتخاب و
سپس تجزیه و تحلیل صورت پذیرفته است.
جامعۀ آماری در ای پژوهش ،شرکتهای دارویی هستند ،ای شرکتها در سبدهای
گوناگون دارویی ،محصوالت دارویی تولید یا عرضه میکنند .همچنی  ،روش نمونهگیری
بهصورت غیرتصادفی هدفمند است.
در پژوهش حاضر ،پس از انجام هشت مصاحبه پژوهشگران به ای نتیجه رسیدند که
پاسخهای دادهشده در مصاحبهها بهاندازهای به همدیگر شباهت دارند که به تکراریشدن
1. Rocks et al.
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پاسخها منجر شده و دادههای جدیدی در آنها وجود ندارد .تعداد مصاحبهها تا  8شرکت به
کفایت دادهها و اشباع نظری 0رسید .منطق کفایت دادههای جمعآوریشده ،بهعنوان حد
کاملبودن دادهها مدنظر قرار گرفت .معیار انتخاب نمونۀ تناسب بی تجربۀ مصاحبهشوندگان و
سؤال پژوهش است که با عنوان تناسب تجربه 3نامیده میشود .معیار دیگر ،وجود ویژگیهای
یک مطلع خوب که با عنوان کیفیت شخصی شرکتکننده نامیده میشود .در ای پژوهش،
بهجای بهدستآوردن اطالعات از کسانی که بهراحتی در دسترس قرار میگیرند ،اطالعات از
افراد یا گروههای خاصی جمعآوری شده است که قادر به ارائۀ اطالعات مورد نظر هستند؛
زیرا آنها تنها افرادی هستند که میتوانند اطالعاتی دربارة شبکهسازی بازاریابی شرکتهای
دارویی ارائه دهند .از آنجاکه هدف در ای پژوهش ،طراحی چارچوب بازاریابی کارآفرینانه
است ،افراد مورد مطالعه در ای تحقیق براساس سابقه در صنعت دارویی ،شناخت کامل از بازار
دارو و تحصیالت مرتبط با موضوع دارو انتخاب شدند.
راهبردهای بهکاررفته برای روایی و پایایی در ای تحقیق ،شامل ردیابی حسابرسیگونه،
بازبینی در زمان کدگذاری ،طبقهبندی یا تأیید نتایج با مراجعه به آزمودنیها ،تأیید همکاران
پژوهشی و کفایت منابع مورد ارجاع هستند .برای کسب اطمینان از روایی پژوهش یا
دقینقبنودن یافتهها ،بازبینی توسط اعضا و بررسی توسط همکار صورت پذیرفت.
برای محاسبۀ پایایی مصاحبهها با روش توافق درون موضوعی دو کدگذار ،محققان از یک
همکار پژوهش (کدگذار) استفاده کرده و چند مصاحبه بهصورت تصادفی ،انتخاب و
کدگذاری شد .در ای تحقیق ،پایایی بی دو کدگذار حدود  %81است.
یافتهها
توصیف جمعیتشناختی نمونههای تحقیق در جدول  0همراه با فراوانی و درصد هرکدام از
طبقات نشان داده شده است.

1. Theoretical Saturation
2. Experiential Fit
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جدول  .1توصیف جمعیتشناختی نمونۀ پژوهش
متغیر
جنسیت
سن

سطوح

فراوانی

درصد

متغیر

سطوح

فراوانی

درصد

مرد

6

%57

نوع

دارویی عام

6

%57

زن

2

%27

تخصص

ارگانیک

2

%27

 22تا  02سال

2

%27

داخل

6

%57

 03تا  02سال

0

%05

خارج

2

%27

بازار هدف

در ای تحقیق ،مصاحبهها با طرح  1سؤال درمورد «طراحی چارچوب شبکهسازی بازاریابی
کارآفرینانننه در کسننبوکارهای کوچننک و متوسننط فعننال در بخننش دارو» صننورت پذیرفتننند
(مصاحبۀ باز) و همچنی  ،دو مرحلۀ کدگذاری باز و محوری بنهکنار گرفتنه شند .پرسنشهنای
مصاحبهها عبارتاند از :به نظر شما بهصورت تئوری ،هزینۀ مبادله رویکردهای شبکهسنازی بنه
چه شکل میتواند باشد؟ بهنظر شما براساس مدل وابستگی منابع ،مدل شبکهسازی چه مؤلفنهها
و ساختارهایی دارد؟ براساس مدل شبکههای صنعتی ،بازیگران شبکهسازی فرایندها کدام و بنه
چه شکلی هستند؟ براساس سطح ثبات که یکی از ابعاد سناختاری شنبکههای بازارینابی اسنت،
شرکت شما به چه میزان ای ویژگی را دارا است؟ از نظر شما ،سطح تنراکم کنه یکنی از ابعناد
ساختاری شبکههای بازاریابی است چقدر میتواند در موفقیت و توسنعۀ شنبکه منؤثر باشند؟ از
نظر شما رقابت در شبکۀ بازاریابی کسبوکار چه جایگاهی دارد؟ و بنهنظر شنما کندامینک از
ابعاد ای مفهوم در بازاریابی شرکت شما وجود دارد؟
در نتایج حاصل از کدگذاری باز درمجموع 33 ،کد باز استخراج شد که در کل مصاحبات
حدود  001بار تکرار شده بودند .در دومی مرحله از پژوهش ،کدگذاری محوری انجام گرفته
است .کدگذاری محوری شامل حرکت بهسوی یک سطح باالتر از انتزاع و با مشنخصکنردن
روابط و مشخصکردن طبقۀ اصلی یا سنازهای کنه سنایر مفناهیم حنول آن میگردنند ،حاصنل
میشود .محققان در تحقیق انجامشده ،بعد از بنازخوانی مصناحبهها و کدگنذاری 010 ،کند را
استخراج کردند .برخی از ای دستهها به زمینههای فرعنی متعنددی تقسنیم شندهاند و از لحناظ
میزان اهمیت نیز در بی

متخصصان و خبرگان مصاحبه شده ،دارای وزنهای متفاوتی بودهاند.

نخستی کد محوری بهدستآمده با عنوان هزینۀ مبادله و تأثیر آن بر شبکهسازی در
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کسبوکارهای کوچک و متوسط فعال در صنعت دارو نامگذاری شد .ای کد خود به دو
زیرمجموعه قابلتقسیم است :الف) قوت شبکۀ بازاریابی که متشکل از اندازة فعلی ،انتظارات
نسبت به اندازه در آینده ،رقابتپذیری ،کیفیت ،دسترسیپذیری است .ب) قدرت نسبی شبکۀ
کاربران (تولید ،مجری و مصرف کنند) ،که آن هم متشکل از تحمیل هزینۀ زیاد به جامعه در
صورت رعایتنشدن استانداردها ،تخفیفگرفت با سازوکار مشارکت و خرید مشترک ،تسهیم
تجربیات ،تقسیم هزینۀ بازاریابی ،حجم زیاد خرید ،داشت

سبد مشترک ،کاهش هزینۀ

تازهواردها ،هزینۀ شکایات ،هزینۀ مدیریت ارتباط با مشتری ،هزینۀ تکنولوژی در زنجیرة
تأمی  ،هزینۀ گزاف در ازای ارائۀ محصول باکیفیت ،هزینۀ نبود و ضعف زیرساخت
سیستماتیک ،هزینۀ نبود ثبات در تیمهای موفق داروساز ،هزینۀ مبادله بهعنوان یکی از
بحرانیتری قسمتها در سیستم داروی ایران تقسیم شد .کد محوری بعدی با عنوان شبکۀ
صنعتی نامگذاری شده است .کد دوم محوری شناساییشده ،با عنوان شبکۀ صنعتی و تشخیص
اجزایی که میتوانند در رفتار شبکهسازی دخالت داشته باشند نامگذاری شد .کد دوم خود به
سه زیر مقوله تقسیم شده است :الف) شرکت که متشکل از جایگاه شرکت در بی دیگر
شرکتها ،دانش بازار ،درجۀ بی المللیشدن شرکت ،الحاق مشترک ،تعامل بی الملل،
وابستگی مفرط به توزیعکنندگان ،واسطههای بی المللی داشت  ،وابستگی تکنولوژیک،
فرایندهای جداگانه ،شبکهسازی در داروهای مکمل یا گروههای دارویی ،شبکۀ صنعتی در
مسائل کالن و نه خرد ،تسهیم دانش؛ ب) دولت که متشکل از زیر مقولههایی به شرح تعهد
بازار ،قوانی دارویی سدی در مقابل شبکهسازی ،مشارکت در تصمیمات کالن ،ملزومات
قانونی ،قوانی دارویی سدی در مقابل شبکهسازی ،روابط تولید ،روابط توزیع ،روابط مصرف،
افزایش توازن؛ ج) مشتری که متشکل از زیر مقولههایی به شرح رابطه با مشتری ،ماهیت دارو و
ارتباط آن با نیاز مشتری و نقاط مشترک در صنعت دارو .کد سوم محوری شناساییشده با
عنوان وابستگی منابع نامگذاری شد.
ای کد که وابستگی منابع را بهعنوان یکی از مؤلفههای چارچوب شبکهسازی در صنعت
داروسازی میداند از زیر مقولههایی به شرح زیر تشکیل شده است؛ تفاوت در نوع وابستگی به
عناصر قبل و بعد از خود ،سد تأمی مواد اولیه برای شرکتها ،سرمایهگذاری مشترک ،سد
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کیفیت مواد اولیه ،سرشک کردن هزینهها ،شروع سیکل منابع از کارخانه تولید ،عدم بهرهبردن
رقبا در صورت داشت محصول مشترک ،مصرفکنندة مشترک .طبقۀ آخر استخراجشده که با
عنوان «سایر عوامل» نامگذاری شده است که دربردارندة ویژگیها و شرایطی است که رفتار
مبتنیبر شبکهسازی بهویژه سطح ثبات و تراکم را بهطور عمومی دربرمیگیرد و عبارتاند از:
ارتباط بی راهبردهای بازاریابی شرکتهای مختلف ،ارزشآفرینی ،استفاده از ظرفیت تولید
بهینه و نه حداکثر آن مشارکت با رقبا ،اضافهکردن افراد به شبکه بهجای کاست از آن ،اعتماد
متقابل موجب ثبات ساختاری شده است ،انتخاب تأمی کنندگانی که همیشه استاندارد را
رعایت میکنند ،اهرمکردن منابع ،ایجاد اشتراک منافع در صورت مکملبودن شرکتها،
بازارشناسی ،بازاریابی مشترک ،پدیداربودن فعالیت در کار دارو ،پیشگامی ،تأثیر سلیقه بر
کاهش هزینههای بازاریابی ،تجربۀ راهگشای ثبات ،تفاوت در راهبردها ،تقسیم بازار با
شرکتهای دیگر ،ثبات پرسنل ،ثبات دارویی ،ثبات مدیریتی ،خرید مشارکتی محصول با
رقیب و کاهش هزینه از آن طریق ،داشت واحدهای باثبات تولید ،رقابت ،رقابت بهمثابۀ شمشیر
دولبه ،رقابت محرک شبکهسازی ،رقابت موجب رشد شرکتها ،ریسکپذیری ،ریسک مالی،
ریشهدارشدن تعامالت بهواسطۀ خصوصیبودن شرکتهای دارویی ،ساختار اصلی متفاوت
شرکتها ،ساختار درست مبتنیبر نقشۀ راه موفقیتآمیز ،سایز بازار ،سطح تراکم ،سطح ثبات،
سود نهایی جداگانه ،شبکهسازی و کاهش هزینۀ حملونقل ،عدم تأمی

هزینهها،

فرصتگرایی ،کمک به تازهواردان و شبکهسازی با آنها ،کیفیت بهواسطۀ کار با شرکتهای
خارجی ،مشارکت تولیدکنندگان بهشرط قرارگیری در یک سبد منبعی ،مشتریگرایی ،منابع
مشترک ،نداشت محصول مشترک ،نسبیبودن فعالیتهای بازاریابی و کاهش هزینهها.
جدول  3کدهای باز استخراجشده را به همراه منبع کد و نیز دفعات تکرار نشان میدهد.
حدود  011کد اولیۀ باز از هشت مصاحبۀ صورتگرفته استخراج شده است.
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جدول  .2هزینۀ مبادله و شبکهسازی

اندازۀ فعلی
انتظارات نسبت بهاندازه در آینده
رقابتپذیری

A1-A2-A3-A6-A7-A8

ک ی ف یت
دسترسیپذیری

30

A1-A2 -A5-A6-A7-A8

30

A1-A2-A3-A4-A5

32

A3-A4-A5-A6
A1-A2-A3- A7-A8

32
7

A1-A2-A3-A4-A5

5

A1-A2-A3-A4-A5-A6

30
9

A1-A2-A3-A4-A5-A6 -A8

5

A1 -A4-A5-A6-A7-A8

6

A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7A8

30

A2-A3-A4-A5-A6-A7

37

قدرت نسبی شبکۀ کاربران

A1-A2-A7-A8
A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7A8
A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7A8

هزینۀ مبادله

تحمیل هزینۀ زیاد به جامعه در
صورت رعایتنشدن استاندارد
تخفیفگرفتن با سازوکار مشارکت
و خرید مشترک
تسهیم تجربیات
تقسیم هزینۀ بازاریابی
حجم زیاد خرید و داشتن سبد
مشترک
کاهش هزینۀ تازهواردها
هزینۀ تکنولوژی در زنجیرۀ تأمین
هزینۀ گزاف در ازای ارائۀ محصول
باکیفیت
ضعف زیرساخت سیستماتیک
هزینۀ مبادله بهعنوان یکی از
بحرانیترین قسمتها در سیستم
دارویی

A3-A5-A6

5
6
0

قوت شبکۀ بازاریابی

کد تفسیری

مأخذ کد

تعداد
تکرار

کد فراگیر

مرور ادبیات پژوهش نشان داد که همکاری در شبکههای بازاریابی با موضوع رقابت،
منافات و مغایرتی ندارد .مواردی مانند پیچیدگی دنیای کسبوکار ،تحوالت اقتصادی ،شدت
رقابت ،تکنولوژیهای جدید و سرعت تغییر نیازهای مشتریان ،کسبوکارهای کنونی را
مجبور ساخته تا به سمت ساختارهای مبتنیبر شبکه روی آورند و از مزایایی مانند رقابت
همکارانه بهره گیرند .نمایش گرافیکی خروجی نرمافزار نیز در شکل  0ارائه شده است.
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هزینۀ گزاف
برندسازی
دارو
حجم زیاد
خرید

تأثیر سلیقه بر کاهش
هزینههای بازاریابی

سرشکنکردن
هزینههای بازاریابی
هزینۀ
تکنولوژی در
زنجیره تأمین

هزینۀ نبود و
ضعف زیرساخت
سیستماتیک

داشتن سبد
مشترک

عدم تأمین
هزینهها

خرید مشترک
رقابت
پذیری

اندازۀ فعلی

کیفیت
شبکۀ بازاریابی

دسترسی
انتظارات نسبت بهاندازه در آینده

شبکهسازی و
کاهش هزینۀ
حملونقل

هزینۀ نبود
ثبات در
تیمهای
موفق
داروساز

هزینۀ ملموس
محرک
شبکهسازی
قوت نسبی
کاربران

هزینۀ مبادله

هزینۀ ارتباط با
مشتری
هزینۀ مبادله
بهعنوان یکی از
بحرانیترین
قسمتها در
سیستم صنعت
دارویی ایران

تخفیفگرفتن
با سازوکار
مشارکت و
خرید مشترک

تقسیم
هزینۀ
بازاریابی
کاهش هزینۀ
شرکتهای
تازه وارد با
شبکهسازی
هزینۀ مبادله
بهعنوان یکی از
بحرانیترین
قسمتها در
صنعت دارویی

هزینۀ گزاف در
ارائۀ محصول با
کیفیت

تحمیل هزینۀ
گزاف به جامعه
درصورت
رعایتنکردن
استاندارد

شکل  .3هزینۀ مبادله و شبکهسازی

در جدول  3مؤلفههای شبکۀ صنعتی و چارچوب شبکهسازی نشان داده میشود.
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با تمرکز خاص مدلهای بی المللیشدن بر توسعۀ دانش داخلی و منابع شرکت ،تیکسون
وآلسراد ،)3100( 0مفهوم شبکۀ صنعتی را اتخاذ کردند .ای مفهوم ،دیدگاهی برای توصیف
بی المللیشدن در بازارها را ارائه میکند .مطابق ای دیدگاه ،بی المللیشدن شرکت مستلزم
ایجاد و توسعۀ موقعیت شبکه در بازارهای خارجی است .به گفتۀ طالبی و همکاران (،)0383
یکی از ویژگیهای مشترک بی المللیشدن شرکتها ،فرایند ای موضوع طی نوع نگرش
اقتصادی و نگرش رفتاری است .نمایش گرافیکی خروجی نرمافزار در شکل  3ارائه شده است.
جدول  .0شبکۀ صنعتی و چارچوب شبکهسازی
جایگاه شرکت در بین دیگر شرکتها
دانش بازار
درجۀ بینالمللیشدن شرکت
تعداد و سطوح روابط شرکت
سرمایهگذاری مشترک
شرکت
تعامل بینالملل
وابستگی زیاد به توزیعکنندگان
واسطههای بینالمللی داشتن
وابستگی فناوری
شبکۀ صنعتی
تسهیم دانش
تعهد بازار
مشارکت در تصمیمات کالن
ملزومات قانونی
دولت
روابط تولید
روابط توزیع
رابطه با مشتری
مشتری
ماهیت دارو و ارتباط آن با نیاز مشتری
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شبکهسازی در
داروهای مکمل یا
گروههای دارویی

تجربه

تعهد بازار

روابط مصرف

روابط توزیع

مشتریگرایی
بازاریابی
مشترک

بازار
شناسی

الحاق
مشترک

تفاوت در
راهبردها

ملزومات قانونی
درجۀ بینالمللی
شدن شرکت

داشتن
فرایندهایی
جدا

مشارکت در
تصمیمات
کالن

واسطۀ
بینالمللی
داشتن

ارتباط
مشتری و
اثر بر شبکه

واسطۀ
بینالمللی
داشتن

ساختار
شرکتها

جایگاه شرکت

قوانین
داروسازی

قوانین مانع
تشکیل شبکه

دانش بازار
وابستگی زیاد به
توزیعکنندگان
دولت
نوآور بودن

تعامل بینالملل

شبکۀ صنعتی

ریسکپذیری

ماهیت دارو و ارتباط آن با نیاز
مصرفکننده

مصرفکنندۀ مشترک

خرید مشترک
تسهیم
دانش

روابط تولید

نقاط مشترک در
صنعت دارو

کسبوکار

ارتباط با
مشتری

داشتن سبد
مشترک

شکل  .2شبکۀ صنعتی و شبکهسازی

نمایش گرافیکی خروجی نرمافزار در رابطه با وابستگی منابع نیز در شکل  3ارائه شده است.
تأمین مواد اولیۀ شرکتها
سرمایهگذاری مشترک
سرشکنکردن هزینهها

وابستگی منابع

مصرفکننده مشترک

کیفیت مواد اولیه
تفاوت در نوع وابستگی به عناصر قبل و بعد از خود

شروع سیکل منابع از کارخانه تولید
عدم انتفاع رقبا در صورت داشتن محصول مشترک

شکل  .0وابستگی منابع و شبکهسازی
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نمایش گرافیکی خروجی نرمافزار در رابطه با سایر عوامل نیز در شکل  4ارائه شده است.
وجود افراد زیاد در شبکه
فرصتگرایی

مشتریگرایی

شبکۀ صنعتی
اهرمکردن منابع

سطح تراکم
استفاده از ظرفیت تولید
بهینه و مشارکت با رقبا

انتخاب تأمینکنندگانی که
استاندارد را رعایت میکنند

رقابت
پذیری

سایر عوامل

ریشهدارشدن تعامالت به
واسطۀ خصوصیبودن
شرکتهای دارویی

ارزش
آفرینی

تجربۀ راهگشای ثبات

ثبات دارویی

ثبات
پرسنل
افزایش توازن

رقابت بهمثابه شمشیر
دو لبه

رقابت محرک شبکهسازی

سطح ثبات

اعتماد متقابل موجب ثبات
ساختاری شده است

اضافهکردن افراد به
شبکه

داشتن واحدهای با
ثبات تولید

تأثیر سلیقه بر کاهش
هزینههای بازاریابی

ساختار درست
مبتنیبر نقشۀ راه
موفقیتآمیز

پیشگامی

رقابت

ثبات مدیریتی

نقاط مشترک در
صنعت دارو

رقابت موجب رشد
شرکتها

شکل  .0سایر ابعاد شبکهسازی

میتوان چنارچوب پیشننهادی چنارچوب شبکهسنازی بازارینابی کارآفریناننه را بهصنورت
نمودار گرافیکی زیر بیان کرد (شکل .)1
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هزینۀ مبادله

شبکۀ بازاریابی کارآفرینانه

وابستگی منابع

دولت

شبکۀ صنعتی

شرکت

مشتری

شکل  .7چارچوب نهایی شبکهسازی بازاریابی کارآفرینانه

بحث و نتیجهگیری
یکی از ویژگیهای کارآفرینان موفق ،مهارت و رفتار شبکهسازی است و از ای

نظر

شبکهسازی را باید نوعی مدل رفتاری دانست که متشکل از رفتارهای به هم مرتبط بوده و
بهصورت پیوسته است که توسط اشخاص و شرکتها انجام میشود .براساس یافتههای تحقیق،
تعریف ما از چارچوب شبکهسازی در بازاریابی مبتنیبر کارآفرینی شرکتهای کوچک و
متوسط فعال صنعت دارو بدی صورت قابلبیان است« .ایجاد ،حفظ و استفاده از روابط برای
تسهیل فعالیتهای مرتبط با شغل اشخاص و شرکتها و بیشینهکردن مزایای آن مبتنیبر رعایت
مبانی وابستگی منابع ،هزینۀ مبادله و صنعتی که در آن فعالیت میکنند» .میزان شبکهسازی به
کمک ای مفهوم که شرکتها چه اندازه رفتار شبکهسازی دارند ،سنجیده میشود .طبق
مصاحبههای انجامگرفته ،بهنظر میرسد که مدیران بنگاههای کوچک و متوسط فعال در بخش
دارو عالوهبر انجام بازاریابی از طریق فعالیتهای ارتباطی عادی خود مانند تعامل و مشارکت
در اجتماع ،کسبوکار و فعالیتهای تجاری ،از طریق شبکهسازی نیز بازاریابی را انجام
میدهند و در برخی موارد چارهای جز شبکهسازی ندارند .بازاریابی توسط شبکهسازی از
طریق شبکههای ارتباطی شخصی و با کسانی که در گذشته یا حال دارای روابطی با مدیر
بودهاند ،انجام میشود .بیشتر مصاحبهشوندگان اذعان داشتهاند که صنعت دارو بهشدت وابسته
به برخی افراد یا شرکتها و نهادهای خاص است.
از سوی دیگر ،نظریۀ «هزینۀ مبادله» چارچوبی نظری برای تصمیمگیری ای پژوهش فراهم
میآورد .نتیجۀ ای

تحقیق همراستا با تحقیق راکس وهمکاران ( ،)3111در رابطه با
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تصمیمگیری دربارة اینکه کدام فعالیتهای زنجیرة ارزش باید درون شرکت انجام پذیرد و
کدام فعالیتها در میان رابطۀ قراردادی برونسپاری و شبکهسازی قرار گیرد ،است .هدف
اصلی از ارائۀ ای الگو ،بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر شبکهسازی تعیی شیوة نظارت بهینه بر
رابطۀ موجود در شبکه است .یافتههای حاصل از پژوهش حاضر ،همراستا با مطالعۀ موزاس
( )3111بر ای باور است که تمرکز بر کارایی ،پتانسیلهای سازمان را برای تشکیل شبکۀ
ارزش محدود میسازد.
از سوی دیگر ،یافتههای حاصل از پژوهش تأکید میکند که شرکتها در بازارهای صنعتی
از طریق ارتباطات طوالنیمدت به یکدیگر مرتبط هستند و از طریق ایجاد روابط و شبکههای
اجتماعی ایجاد و توسعه مییابند .ای نتایج نیز تأییدکنندة یافتههای مطالعۀ طالبی وهمکاران
( )0383است که براساس تئوری شبکه اذعان داشتند که کسبوکارها به توسعۀ تدریجی دانش
بازار و نیاز به یادگیری از تعامل با دیگر شرکتها در طی فرایند شبکهسازی احتیاج دارند و
موفقیت شرکت در عملیات بی المللی ،بستگی به شبکۀ شرکت و موقعیت آن دارد.
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که دو سطح شبکهسازی قابلپیشبینی در صنعت دارو که
البته بهنوعی سطوح عمومی شبکهسازی هستند را میتوان شبکهسازی نسبت به رقبا و نسبت
مشتریان فرض کرد .بیشتر ای مدیران ادعا میکنند که شخصیت رقبای خود را میشناسند و در
استفاده از کمک و مشاورة آنها تردیدی نمیکنند .همچنی  ،شرکتهای دارویی مورد
بررسی ،اهمیت توسعۀ ارتباطات با طیف گستردهای از مشتریان و توانایی تشکیل رابطه با آنها
و حفظ و نگهداری ای رابطه را برای موفقیت شرکت تشخیص دادهاند .عالوهبر ای  ،از
آنجاکه ایجاد روابط با افراد نسبت به ایجاد روابط با شرکتها بسیار سادهتر است ،معموالا
مدیران تالش زیادی را برای شبکهسازی با مشتریان کنونی و بالقوه انجام داده و سرمایهگذاری
فراوانی را در زمینۀ حفظ روابط خوب با مشتریان خود صورت میدهند.
از نظر محدودیت ای

پژوهش ،میتوان به عدم دسترسی به همۀ اعضای جامعه،

همکارینکردن برخی از افراد در انجام مصاحبهها و نبود تخصیص زمان از سوی مدیران و
مسئوالن مربوطه برای همکاری ذکر کرد .از دیگر محدودیتها نیز میتوان به تمرکز بر
محدودة جغرافیایی خاص ای پژوهش اشاره کرد.

838

فصلنامۀ توسعه کارآفرینی ،دورة  ،01شمارة  ،3پاییز 0331

پیشنهادها
با توجه به یافتههای تحقیق ،پیشنهادهای زیر از نظر کاربردی و تحقیقات آتی ارائه میشود.
ابتدا با توجه به نتایج پژوهش دال بر وجود رابطه بی ارتباطات جدید و شبکهسازی با رفتار
کارآفرینانه و همچنی  ،با استناد به تئوری وابستگی در رابطه با تشخیص تأثیر منابع بر رفتار
کارآفرینانه ،پیشنهاد میشود که کارآفرینان شرکتهای داروسازی ،توجه و نگاه خاص و
عمیقی را بر ایجاد رابطۀ جدید در شبکههایشان در بازار داشته باشند .نتایج بهدستآمده نشان
میدهد که حفظ ارتباطات با شبکهسازی رابطۀ مثبتی دارد؛ بنابرای  ،پیشنهاد میشود که مالکان
کسبوکارها به حفظ و توسعۀ روابط خود با دیگران نیز توجه کافی داشته باشند .ای امر نیز با
توجه به تئوری هزینۀ مبادله و همچنی  ،تئوری وابستگی منابع به بهبود و غنای روابط درون
شبکه منجر میشود.
همچنی  ،با توجه به تئوری هزینۀ مبادله و براساس یافتههای پژوهش مشخص شد که خرید
مشترک ملزومات و مواد مصرفی از هزینههای متعدد گمرکی میکاهد .از ای رو پیشنهاد
میشود که شرکتهای فعال در بخش دارو با شبکهسازی هزینههای خود را کاهش داده و
روی کیفیت تمرکز کنند .از آنجاکه قابلیت توسعۀ محصول در شرکتهای کوچک و متوسط
شبکهای ،مطلوبتر از شرکتهای کوچک و متوسط مجزا از هم است؛ بنابرای  ،پیشنهاد
میشود که شرکتها بهعنوان مکمل یکدیگر ،آن بخش از محصوالتی را که نیاز به همکاری
دارند ،توسعۀ مشترک دهند.
از سوی دیگر،
در ادامه ،به محققان پیشنهاد میشود به بررسی نقش تئوری وابستگی منابع بر رفتار مبتنیبر
شبکه در بی کارآفرینان صنعت دارو بپردازند .همچنی  ،بررسی نقش اجزای تئوری هزینۀ
مبادله در امکان برقراری رفتار ،مبتنیبر رفتار شبکهای و مطالعۀ نقش و جایگاه تئوری شبکۀ
صنعتی در ارتقای روابط و شبکهسازی بی المللی کسبوکارهای فعال در بخش دارو میتواند
حوزههای تحقیقاتی مناسبی برای آینده باشد.
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