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 .1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 .2استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 .3استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ دریافت1399/4/3 :
تاریخ پذیرش1399/7/1 :
چکیده
دوام و پایداری شرکتهای دانشبنیان ،در شرایط ابهام و عدماطمینان و وجود خطرات ناشی از تغییرات محیطی،
مسئله مهمی محسوب میشود .شناسایی عواملی که سبب ایجاد ارزشبلندمدت و پایداری این شرکتها میگردد ،میتواند
دوام و پایداری این شرکتها را تضمین کند .بدین منظور هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابیکارآفرینانه ،خلق
ارزش مشترک و سبک رهبریکارآفرینانه بر پایداری شرکتهای دانشبنیان و بررسی اثر تعدیلکنندگی
نوسازیاستراتژیک در رابطه خلق ارزشمشترک و پایداریشرکتی میباشد .پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت
و روش توصیفی -همبستگی است .جامعهآماری پژوهش شرکتهای دانش بنیان نوع دو معرفی شده از سوی معاونت
علموفناوری ریاست جمهوری میباشند که حداقل  3سال از عمر شرکت آنها گذشته است .نمونهآماری نیز  223شرکت
میباشد که به روش نمونهگیری دردسترس انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه محقق ساخته میباشد که پایایی
آن با میزان آلفای کرونباخ  0/91تایید شده است .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از روش کمی ،مدلیابی معادالت
رگرسیون ،رویکرد پی ال اس و نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه  2صورت گرفت .نتایج بهدست آمده نشان میدهد که
بازاریابیکارآفرینانه و خلق ارزش مشترک در سطح اطمینان  95درصد بر پایداریشرکتهای دانشبنیان تاثیر مثبت و
معنادار دارند .همچنین بازاریابیکارآفرینانه ،سبک رهبریکارآفرینانه و نوسازیاستراتژیک در سطح اطمینان  95درصد بر
خلق ارزش مشترک تاثیر میگذارد و متغیر نوسازیاستراتژیک نیز رابطه خلق ارزش مشترک و پایداریشرکتی را
بهصورت مثبت تعدیل میکند.
واژههای کلیدی :بازاریابی کارآفرینانه ،پایداری شرکتی ،خلق ارزش مشترک ،سبک رهبری کارآفرینانه ،نوسازی
استراتژیک
 نویسندة مسئول:

Email: colabi@modares.ac.ir
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مقدمه
شرکتها برای ادامه فعالیتهای خود با چالشهایی مانند آشفتگی و رقابت شدید ،تغییرات
محیطی و بازاری غیر قابل پیشبینی روبرو هستند؛ بنابراین بازاریابی سنتی بررای ادامره حیرات و
پایداری شرکتها در محیط رقرابتی امرروز مروثر و کرافی نیسرت .)Sadiku-Dushi et al, 2019
بازاریابیکارآفرینانه در شرایط عدماطمینان و ناپایدار محیطی ابزاری مناسب جهت بهرهبرداری
از فرصرتها میباشرد ) .)Mugambi and Karugu, 2017بیشرترین نیراز بره بازاریابیکارآفرینانره
زمانی برهوجود میآیرد کره شررکت در یرک محریط ناپایردار ،غیرقابرل پیشبینری و پویرا قررار
گرفتهاسرت  .)Yang and Gabrielsson, 2017در پرژوهش حاضرر ،بازاریابیکارآفرینانره بردین
شررکل تعری ر

میشررود :شناسررایی و بهرهبرررداری فعاالنرره از فرصررتها جهررت حفررت مشررتریان

سودآور ،ازطریق رویکرد نوآورانه به مدیریت ریسک ،اهرمکرردن منرابو و ایجراد ارزش بررای
مشتریان  .)Morris et al, 2002در شرایطی که پویایی و پیچیردگی محریط کسربوکار روز بره
روز افزایش مییابد؛ اجرای بازاریابی کارآفرینانه بسریار سرودمند خواهردبود
2020

Alghahtani and

 .)Uslay,اصول تجویز شده در ادبیات بازاریابی سنتی نمیتوانرد در کسربوکارهای نوپرا

موثر باشد؛ زیرا کسبوکارهای نوپا در ابتدای فعالیت خود برا چالشهرای مختلر

اقتصرادی و

فقر منابو مواجهاند که بازاریابی سنتی پاسخگوی آنها نیست .عالوهبرراین ،شررکتهای نوپرا و
دانشبنیان که از فناوریهای روز استفاده میکنند بهدنبال ورود سریو به بازار هستند که بسرتری
مناسب جهت عملیاتیکردن ساختار بازاریابی کارآفرینانه فراهم میآورنرد .)Mort et al, 2012
طبق آمار منتشر شده از سوی شرکت دانش بنیان ایران تلنت ،درسال  ۲۰۱۸کسبوکارهای نوپا
و استارت آپهای ایرانی  ۴۶درصد رشد داشتهاند و مورد حمایت دولت قرار گرفتهانرد .امرا برا
توجه به نرخ باالی شکست کسبوکارهای نوپا مطالعه پایداریشرکتی در کسبوکارهای نوپرا
و دانشبنیان اهمیرت دوچنردان مییابرد .بازاریابیکارآفرینانره برا تمرکرز برر نروآوری و توسرعه
ایدههای جدید مطابق با نیازهای بازار کلید بقا ،پایداری و موفقیت کسبوکارهای نوپا میباشد
 .)Sarma et al, 2013یکی از مفاهیمی که ویژگی پویایی و غیرخطیبودن کسبوکارهای نوپا
را در نظر میگیرد نوسرازی اسرتراتژیک میباشرد کره میتروان آن را فرآینرد تغییرر مؤلفرههای
کسبوکار برای ادامه حیات و پایداریشرکتی دانسرت  .)Agarwal and Helfat, 2009یکری از

تاثیر جایگاه بازاریابیکارآفرینانه بر پایداری شرکتهای دانشبنیان با تاکید بر نوسازی استراتژیک

423

اهداف نوسرازی اسرتراتژیک ایجراد ارزش بررای کسربوکار از طریرق بهبرود موقعیرت رقرابتی
میباشد؛ بنابراین شرکتها برای پایداری در چرخه عمر کسبوکار و برای رسریدن بره مراحرل
رشد و ثبات نیازمند نوسازی استراتژیک هستند .نوسرازی اسرتراتژیک برا ایجراد چشرم انردازی
وسیو از کسبوکار به تصمیمگیرندگان این امکان را میدهد که برای تمامی ذی نفعران ارزش
ایجاد کنند

2018

 .)Mielcarek,باتوجه به این که تغییرات سرریو محیطری و قروانین و مقرررات

متغیر ،بر مدیریت کسبوکار تاثیر دارد .مدیران شرکت ریسک زیادی را برای مردیریت مروثر
کسبوکار خرود تجربره میکننرد؛ بنرابراین رهبرران و مردیران ایرن نروع کسربوکارها بایرد از
ویژگیهای خاص رهبرری برخروردار باشرند  .)Arthur and Hisrich, 2011رهبریکارآفرینانره
بهعنوان نقشی از رهبری است که با اسرتفاده از فعالیتهرای کرارآفرینی بره دنبرال ایجراد ارزش
تجاری بیشرتر بررای کسربوکار اسرت  .)Simsek et al, 2015بنرابراین نوسرازی اسرتراتژیک و
سبک رهبری کارآفرینانه میتوانند در ایجراد ارزش بررای کسربوکارهای نوپرا مرؤثر باشرند و
مزیت رقابتی مناسبی را برای رسیدن بره پایداریشررکتی اراههدهنرد؛ ازایرنرو در ایرن پرژوهش
سعی میشود تا برا سرنجش نقرش واسرطهای خلرق ارزش مشرترک ،دیردی نظامیافتره بره بحر
بازاریابیکارآفرینانررره و پایرررداری شررررکتی داده و همچنرررین آثرررار نوسرررازی اسرررتراتژیک و
رهبریکارآفرینانرره بررر ایجرراد ارزش شناسررایی شررده ،س ر س سررنجیده شررود کرره آیررا نوسررازی
استراتژیک میتواند نقش تعدیلکننده داشته باشند یا خیر؟
مطالعررات ادبیررات نشرران داد کرره پژوهشهررای انرردکی در زمینرره بررسرری ترراثیر بازاریررابی
کارآفرینانه بر پایداری کسبوکارهای نوپا و دانشبنیان صورت گرفتهاسرت و کمترر پژوهشری
نقررش نوسازیاسررتراتژیک و سرربک رهبررری کارآفرینانرره را در پایررداری شرررکتها بررسرری
نمودهاست؛ لذا هدف اصلی پژوهش اراهه پاسخ به این سوال است که آیرا بازاریابیکارآفرینانره
تاثیر مثبتی بر پایداری شرکتی کسبوکارهای نوپا و دانشبنیان دارد؟ و متغیرهرای خلرق ارزش
مشترک ،نوسازی استراتژیک و سبک رهبری کارآفرینانه چه تاثیری بر این رابطه دارند؟
مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
بازاریابی کارآفرینانه .بازاریابیکارآفرینانره برا تلفیرق جنبرههای بازاریرابی و کرارآفرینی بره
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هدایت شرکتها جهت ایجاد بازارهای جدید و خلق ارزش میپردازد

Collinson and Shaw,

 .)2001بهعبارت دیگر بازاریابیکارآفرینانه شَمی است که منجر به شناسایی فرصتهای ترازه و
بهرهبرررداری از آنهررا در بررازار میشررود کرره هرردف آن خلررق ارزش برررای مشررتریان اسررت
خدادادحسررینی و کالبرری .)1391 ،مفهرروم بازاریابیکارآفرینانرره برره شرریوههای مختلرر
پراکندهای تعری

شرده کره ایرن پراکنردگی باعر

و

جرذابیت آن میشرود؛ زیررا در زمانهرای

مختل ر  ،تفسرریرهای متفرراوتی پیرردا میکنررد؛ مررثال بازاریابیکارآفرینانرره بررهعنوان بازاریررابی در
شرررکتهای نوظهرررور یررا برررینظم معرفرری میشرررود

and Anukam, 2014

.)Nwaizugbo

بازاریابیکارآفرینانه عبارت است از شناسایی و بهرهبرداری بیش فعاالنره از فرصرتها برهمنظور
دستیابی و حفت مشتریان سودآور بهواسطه دیردگاههای نوآورانره در مردیریت ریسرک ،ایجراد
ارزش و منبویابی کارآفرینانه در جهت پایداری کسربوکارهای کوچکومتوسرط
2011

Colabi et

 .)al,بهعبارت دیگر بازاریابیکارآفرینانه یک ارچهسازی اقدامات بازاریرابی در شررکتها

با رویکردی کارآفرینانه میباشد که برای حفت و نگهداری مشتریان برهکار مریرود کالبری و
همکاران.)1389 ،
نوسازی استراتژیک .برخی از پژوهشگران نوسازی استراتژیک را تغییر در مدل کسبوکار
میدانند و برخی دیگر تعری

مجدد بازار و محصروالت جدیرد

2018

 .)Mielcarek,نوسرازی

استراتژیک به عنروان قابلیرتهرای یرک سرازمان بررای حفرت توانمنردیهای خرود در پیگیرری
نوآوریهای جدید و استفاده بهینه از قابلیتها در نظر گرفته میشود

Colabi and Khajeheian,

 .)2018اشمیت 1و همکاران  )2018نوسازی استراتژیک را فرآیندی تعریر

میکننرد کره بره

سازمانها این امکان را میدهرد ترا در طرول زمران ،مطرابق برا اهرداف کسربوکار قابلیتهرای
راهبردی خود را تغییردهند  .)Albert et al, 2015نوسازیاسرتراتژیک شرامل تمرامی فراینردها،
مضمونها و خروجیهای حاصل از احیا و جایگزینی ویژگیهای کلیردی شررکت برا رویکررد
بلندمدت میباشد کالبی و همکاران .)1395 ،که به دو شیوهی رادیکال و تردریجی صرورت

1 Schmitt
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میگیرد؛ نوسازی استراتژیک تدریجی شرامل تغییررات نسربتا تردریجی و مرداوم در برنامرههای
اسررتراتژیک شرررکت ماننررد گسررترش محصرروالت و خرردمات میباشررد .نوسررازی اسررتراتژیک
رادیکال نیز تغییرات اساسی در برنامههای استراتژیک شرکت مانند تعری

مجردد برازار ،تغییرر

روابط با مشتریان و تغییر مدل اصلی کسبوکار است .در پرژوهش حاضرر نوسازیاسرتراتژیک
تدریجی مدنظر میباشد.
سبک رهبریکارآفرینانه .رهبری کارآفرینانه شباهت زیادی با رهبری تحولگرا دارد؛ زیررا
رهبران با توجه به نیازهای ذینفعان عملکرد کسبوکار را بهبود میبخشند

Supriyanto et al,

 .)2018عواملی که سبک رهبری کارآفرینانره را در سرازمان بوجرود میآورنرد شرامل :متقاعرد
کردن کارکنان جهت رسیدن به اهداف ،بیان دیدگاههای شرکت به صورت شفاف و انطباق برا
تغییرات محیطی میباشد کره عملکررد شررکت را بهبرود میبخشرد .)Lajin and Zainol, 2015
رهبری کارآفرینانه موقعیتهای ایدهآلی را ایجراد میکنرد کره بره سربب آنهرا میتروان ارزش
ایجاد کرد به همین جهت رهبران کسبوکار بره دنبرال اسرتفاده از موقعیتهرای کرارآفرینی در
کسبوکار خود هستند .درواقو رهبریکارآفرینانه نوعی رهبری است که بهشیوهای مبتکرانره و
خالقانه فرصتها را بشناسد و از آنهرا اسرتفادهکند  .)Ensley et al, 2006رهبرری کارآفرینانره
شامل انجام فعالیتهای کارآفرینی در راستای ایجاد ارزش از طریق نروآوری و ریسرکپذیری
میباشد .)Othumary-Mgeni, 2015
خلق ارزش مشترک .مفهروم ارزش مشرترک برر رابطره برین کسربوکار و جامعره متمرکرز
میشود و بعد اجتماعی و سیاسی جامعه را در برر میگیررد .پرورتر و کرامرر 1بیران میکننرد کره
ایجاد ارزش مشترک مزیترقابتی شرکت را بهبود میبخشد که این ارزشها مزایای پایدارتری
از بهبود کیفیت و کاهش هزینهها ایجاد میکند .تعری

پورتر و کرامرر بره دو اسرتراتژی خلرق

ارزش مشترک اشاره دارد :خلق ارزش مشترک منجر به بهبود جایگاه رقابتی شرکت میگرردد
و همچنین جایگاه اجتماعی شرکت را نیز ارتقا میدهند و بره ادامره حیرات کسربوکار کمرک

1 Porter and Kramer
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میکند  .)Spitzeck and Chapman, 2012بهعبارت دیگر شرکتها بره ایرن موضروعات توجره
میکنند تا مسئولیت اجتماعی شرکتی و پایداری را برای ذینفعان خود ایجادکنند .خلرق ارزش
مشترک شامل سیاستها و شیوههای عملیاتی است که همزمران برا پیشربرد اهرداف اقتصرادی و
اجتماعی جامعهای که در آن فعالیت میکند ،باع
2011

افزایش مزیت رقابتی میگردد

Porter and

 .)Kramer,بهعبارت دیگرر شررکتها میتواننرد ارزشهرای مشرترکی را برا برازنگری در

محصوالت و بازارها ایجاد کنند کره ایرن ایجراد ارزش میتوانرد منجرر بره پایرداری شررکتها
گردد؛ درواقو ایجاد ارزش مشترک راهری بررای رسریدن بره پیشررفتهای اقتصرادی بلندمردت
است شراعی و همکاران.)1398 ،
پایداری شرکتی .پایداری شرکتی بردین شرکل تعریر

میشرود :بررآورده شردن نیازهرای

مستقیم و غیر مستقیم شرکت و ذینفعان بدون به خطرانداختن توانایی بررآوردن نیازهرای آینرده
ذینفعران

and Hokerts, 2002

 .)Dyllickعبراس )2020 1بیرران میکنرد کره مفهروم پایرداری

شرکتی به یک رویکرد مدرن و چندرشتهای مرتبط است که شرکتها بایرد از تکنولوژیهرای
پیشرفته برای توسعة محصوالت و خدمات سازگار با محیطزیست استفاده کنند .بره طرور کلری
پایداریشرکتی بهعنوان زیرمجموعهای از پایداری در نظرر گرفتره میشرود کره میتروان آن را
انتقال ایده پایداری جهانی به محریط کسرب و کرار دانسرت .)Baumgartner and Ebner, 2010
همچنین پایداری شرکتی یکی از رویکردهای شرکت برای خلق ارزش در حوزههایاجتماعی،
اقتصررادی و زیسررتمحیطی در یررک چشررمانداز بلندمرردت اسررت و از مسررئولیت پررذیری بیشررتر
حمایت میکند .)Ashrafi et al, 2018
از آنجاییکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران با ابرچالشهای بسیاری دستوپنجه نرم میکنرد،
پایداری شرکتهای دانشبنیان امری مهم جهت عبور از ایرن چالشهرا تلقری میگرردد .مررور
ادبیات و پژوهشهای گذشته نشان میدهرد کره علریرغم وجرود مطالعرات گسرترده در زمینره
پایداری شرکتها و بازاریابیکارآفرینانه ،کمتر پژوهشی به بررسی این موارد پرداخته است که

1 Abbas
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از یک طرف تاثیر بازاریابیکارآفرینانه بر پایداری شرکتهای دانشبنیان را بسنجد و از طرفری
دیگر تاثیر متغیرهای نوسازیاستراتژیک ،خلق ارزش مشترک و سربک رهبرری کارآفرینانره را
بههمراه متغیرهای اصلی بهصورت یکجا مورد بررسری قررار داده باشرد؛ لرذا هردف از پرژوهش
پرکرررردن خالهرررای موجرررود در حررروزه پایرررداری شررررکتهای دانشبنیررران ازطریرررق متغیرررر
بازاریابیکارآفرینانه و سایر متغیرهای موردمطالعه است.
توسعه فرضیهها و مدل نظری

فرآیند بازاریابیکارآفرینانه همانند فرآیندهای کارآفرینی دیگرر برر ایجراد فرصرت و خلرق
ارزش تاکید میکند .همانطور که ذکر گردید بازاریابیکارآفرینانه از طریق نروآوری بره ایجراد
ارزش میپردازد .برایناساس ازدمیر )2013 1در پژوهشی باعنوان بازاریابیکارآفرینانه و خلق
ارزش مشترک در صنعت هنر ترکیه به بررسی استفاده از فرصتها و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه
جهت خلق ارزش مشترک پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بازاریرابی کارآفرینانره از طریرق
شناسایی فرصتهای محیطی و استفاده نوآورانه از آنها منجر به خلق ارزش اجتمراعی میشرود
که درنهایت منجر به ایجاد ارزش مشترک میگردد .همچنین منگتینر

و ژانر

2

 )2015در

پژوهش خود به بررسی ابعراد بازاریابیکارآفرینانره برا هردف تردوین چرارچوب ارزشری جرامو
جهت خلق ارزش با رویکرد بازاریابی کارآفرینانه پرداختند؛ یافترههای پرژوهش حراکی از ایرن
بود که از طریق آمیخته بازاریرابی کارآفرینانره میتروان بره خلرق ارزش پرداخرت .برا توجره بره
پژوهشهای مطرح شده فرضیه اول پژوهش تدوین شده است.
فرضیه  :1بازاریابیکارآفرینانه تاثیر مثبتی بر خلق ارزش مشترک دارد.
پورتر و کرامر )2011 3معتقدند که استراتژیهای پیشنهادی آنها فرصتهای کسبوکار
جدیدی را به وجود میآورد که باع

ایجاد بازارهرای جدیرد ،افرزایش سرودآوری ،و تقویرت

موقعیت رقرابتی شررکتها میشرود .براور پرورتر و کرامرر  )2014ایرن اسرت کره شررکتها
1 Ozdemir
2 Mengting and Zhang
3 Porter and Kramer
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میتوانند ارزشهای مشترکی را با بازنگری محصوالت و بازار ایجاد کنند که ایرن خلرق ارزش
میتواند از طریق مسئولیت اجتماعی سرازمانها و رسریدن بره پایرداری شررکتی قابرل دسترسری
باشد .پورتر در مجمو جهانی اقتصاد اعالم کررد کره ارزش مشرترک یرک پیشررفت منطقری از
مسئولیت اجتماعی شرکتی است .بنابراین ،میتوان خلق ارزش مشترک را عاملی بررای رسریدن
به پایداری شرکتی در نظر گرفرت .پرژوهش رضرایی  )2017نیرز نشران داد کره مفهروم خلرق
ارزش مشترک منجر به بهبود مداوم عملکررد واحرد تجراری در تولیرد ارزش بلنرد مردت و بره
حداکثر رساندن تاثیرات مثبت کسبوکار بر جامعه میشود؛ همچنین ایجاد ارزش بلندمردت و
حمایت از منافو ذینفعان منجر به رسیدن به پایرداری اقتصرادی و در نهایرت پایرداری شررکتی
میگردد .بر این اساس فرضیه زیر مطرح میشود:
فرضیه  .2خلق ارزش مشترک بر پایداری شرکتی تاثیر مثبت و معنادار دارد.
بازاریابیکارآفرینانه به ادامه حیات و سازگاری کسبوکار کمک میکند .در همرین راسرتا
پژوهشهای متعددی انجام شده است؛ بره عنروان مثرال راشرد )2018 1بره بررسری تراثیر ابعراد
بازاریابیکارآفرینانه بر عملکرد شرکتهای کوچک و متوسط در عربستان پرداخت .نتایج ایرن
پژوهش نشان داد که بازاریابی کارآفرینانه با تمرکز بر فرصتها و ایجاد ارزش منجر بره بهبرود
عملکرد و پایداری شررکتها میشرود .همچنرین هملری 2و همکراران  )2016بره بررسری اثرر
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
همراه با تاثیر بر نوآوری منجر به رشرد و پایرداری ایرن صرنعت میگرردد .همچنرین سر تیانی 3و
همکاران  ، ،)2013تاثیر بازاریابیکارآفرینانه و توسعه کسبوکار برر پایرداری  100شررکت
کوچک را از طریق مدلسازی معادالت ساختاری مورد بررسی قرار دادند و با توسرعه فرضریات
به این نتیجه رسیدند که قابلیتهای بازاریابی کارآفرینانه هم بر توسعه و هم بر پایداری شررکت

1Rashad
2 Hamali
3Septiani
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تاثیر مثبت میگذارد .بر این اساس فرضیه زیر مطرح میشود:
فرضیه  .3بازاریابی کارآفرینانه تاثیر مثبت و معناداری بر پایداری شرکتی دارد.
توجه به ابعاد کارآفرینیسازمانی و نوسازی استراتژیک برای اطمینان از بقای طوالنی مردت
کسرربوکار بسرریار حیرراتی اسررت .ابعرراد کارآفرینیسررازمانی بررا افررزایش پتانسیلاسررتراتژیک
کسب وکار و نروآوری برر فرآینرد خلرق ارزش و بدسرت آوردن ارزش بلندمردت تراثیر دارنرد
 .)Dyduch and Bratnicki, 2018پژوهشها نشانمیدهد که فرآیند نوسازیاسرتراتژیک منجرر
به ایجاد ارزش برای شرکت میگردد و مزیت رقابتی شرکتها را در طول زمان حفت میکنرد
2018

 .)Mielcarek,دیدوچ )2016 1در پژوهش خود با عنوان "خلرق ارزش در سرازمانهای

کارآفرین" ،فرآیندهای کارآفرینیسازمانی و خلق و حفت ارزش در بلندمدت را مورد مطالعره
قرار داد و روابط بین ابعاد کارآفرینی سازمانی نوسازی استراتژیک و سرمایهگذاری جدیرد در
سازمانهای موجود) و خلق ارزش را شناسایی کرد؛ نتایج نشران دادکره رابطره مثبتری برین ابعراد
کارآفرینی سرازمانی و مکرانیزم خلرق و حفرت ارزش بلندمردت هرم ارزش مرالی و هرم ارزش
غیرمالی) وجود دارد.که خلق ارزش اقتصادی ارزشهای مشهود و نامشهود اقتصادی) از ابعراد
خلرق ارزش مشررترک در کسربوکار میباشررد .همچنرین نتررایج پرژوهش فتونفرران 2و همکرراران
 ) 2018که با هدف بررسی تراثیر قابلیرت نوسرازی اسرتراتژیک برر بقرای سرازمان و پایرداری
شرکت صورت گرفت ،نشان داد که قابلیت نوسازی استراتژیک برا افرزایش بقرای سرازمانی برر
پایداریشرکتی تاثیر مثبت دارد .باتوجه به اینکه نوسازی استراتژیک هم بر خلرق ارزش و هرم
بر پایداری شرکتی تاثیرگذار است میتوان این فرضیه را مطرح کرد که بر رابطرهی برین آنهرا
نیز تاثیر میگذارد .لذا فرضیات زیر مطرح میگردد:
فرضیه  .4نوسازیاستراتژیک تاثیر مثبت و معناداری بر خلق ارزش مشترک دارد.
فرضیه  .5نوسازیاستراتژیک بر رابطه بین خلق ارزشمشترک و پایداریشرکتی تاثیر دارد.
رهبریکارآفرینانره عملگررا اسررت و برر حرل مشررکالت و ارزش آفرینری در برازار متمرکررز
1 Dyduch
2 Phetongphan
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میباشد؛ برهعبارت دیگرر رهبریکارآفرینانره برا توسرل بره ارزشهرا و اخرالق بره ادامره حیرات
کسبوکار کمک مینماید  .)Surie and Ashley, 2008در سربک رهبرری کارآفرینانره ایجراد
ارزش به عنوان توانایی رهبر در تولید محصوالت و خدمات ،مطابق با نیازهای مشتریان تعریر
شده است .پوتسم 1و همکاران  )2019در پژوهش خود با عنوان تاثیر رهبری کارآفرینانره برر
خلق ارزش و عملکرد صنعت خودروسازی در تایلند به این نتیجه رسیدند که چهار بعرد سربک
رهبری کارآفرینانه منجر به خلق ارزش مشرترک میگرردد و ارزش آفرینری در کسربوکار از
طریق سبک رهبری کارآفرینانره صرورت میگیررد ،همچنرین بیران نمودنرد کره شایسرتگیهای
فردی ،شایستگیهای مدیریتی ،شایستگیهای نوآورانه و شایستگی هایفنی منبرو ایجراد ارزش
در کسب و کار میباشند .بر این اساس فرضیه زیر مطرح میشود:
فرضیه  .6سبک رهبریکارآفرینانه تاثیر مثبتی بر خلق ارزش مشترک دارد.
نوسازی استراتژیک

فرضیه 4

فرضیه 5
پایداری شرکتی

سبک رهبری کارآفرینانه

فرضیه 2

فرضیه 6

خلق ارزش مشترک

فرضیه 1

بازاریابی کارآفرینانه

فرضیه 3

شکل  .1مدل نظری پژوهش
روش شناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها ،توصریفی از نروع
همبستگی مبتنی بر الگوی معادالت ساختاری) محسوب میشود و در صردد توصری

و تبیرین

تاثیر بازاریابیکارآفرینانه برر خلقارزشمشرترک و پایرداری شررکتهای دانشبنیران میباشرد.
مبانی نظری پژوهش با استفاده از منابو کتابخانهای و پایگاههای اطالع رسانی تدوین شده است.

1 Putsom
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جامعهآماری پژوهش شرکتهای دانشبنیان تولیدی نوعدو در حوزه فناوریاطالعات ،معرفری
شده توسط معاونت علم وفناوری ریاستجمهوری میباشند کره عمرر آنهرا حرداقل سره سرال
است و در اسرتان تهرران مسرتقر هسرتند .بنرابر تعریر

معاونرت علموفنراوری ریاسرتجمهوری

شرکتهای دانشبنیان تولیردی نروعدو شررکتهایی هسرتند کره حرداقل ده درصرد از فرروش
آخرین اظهارنامه مالیاتیشان از محصوالت دانشبنیان باشد ،ایرن شررکتها از معافیرت مالیراتی
برخوردار نبوده و محصول آنها عالوهبر داشرتن طراحری مبتنری برر تحقیرق و توسرعه ،از سرطح
فناوری باالیی نیز برخروردار اسرت .برا توجره بره ایرن کره تعرداد ایرن شررکتها  530شررکت
میباشد؛ بنابر فرمول کوکران و با سطح خطای  5درصد تعداد نمونه  223شرکت مشخص شد
که با اسرتفاده از رویکررد دردسرترس و براسراس فهرسرت آنهرا برا شررکتهای جامعرهآماری
تماسگرفته شد و این فرآیند تا تکمیل تعداد پرسشنامهها به تعداد نمونرهآماری ادامره پیرداکرد.
همچنین به هر شرکت یک پرسشنامه جهرت تکمیرل بره مردیرعامل یرا یکری از معراونین مطلرو
شرکت تحویل دادهشد .مقیاسهای پژوهش برای سنجش متغیرها ابتدا از مبانی نظری اسرتخرا
و س س پرسسشنامهای براسراس طیر

پرنج گزینرهای لیکررت طراحری شرد .روایری صروری و

محتوای پرسشنامه را خبرگان دانشگاهی بررسی و تاییدکردند و روایی سرازه نیرز برا اسرتفاده از
تحلیل عاملی مورد تایید قرارگرفت .ساختار و منابو پرسشنامه در جدول  1مشاهده میشود.
جدول  .1تعداد سنجهها و منابع پرسشنامه
شماره سوال

1-5
6-11
12-15
16-20
21-26

تعداد

5
6
4
5
6

متغیر

نوسازی استراتژیک
بازاریابی کارآفرینانه
خلق ارزش مشترک
سبک رهبری کارآفرینانه
پایداری شرکتی

با توجه به این که در پرسشرنامه از طیر

منبع
)Klammer et al (2017
)Becherer et al (2012
)Ranjan and Read (2016
)Putsom et al (2019
)Khomba & vermaak (2013

 5گزینرهای لیکررت اسرتفاده شرد .بررای حصرول

اطمینان از پایایی ابرزار گرردآوری دادههرا دو شراخص پایرایی ترکیبری  )CRحرداقل  )0/7و
آلفای کرونباخ  )CAحداقل  )0/7به کار گرفتره شرد کره در اغلرب مروارد مرورد تاییرد قررار
گرفت .برای محاسبه پایایی کل پرسشنامه نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شرد کره مقردار
آن برای کل سواالت پرسشرنامه برابرر  0/91بره دسرت آمرد .بررای سرنجش روایری همگررا از
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شاخص میانگین واریانس اسرتخراجی  )AVEحرداقل  )0/5و بررای سرنجش روایری سرازه از
تحلیل بارعاملی استفاده شد ،همچنین روایی واگرا نیز مورد بررسی قرار گرفت که نترایج آنهرا
در جداول شماره  2و  3آمده است.
جدول  .2ضرایب روایی و پایایی متغیرها و بارهای عاملی شاخصهای مدل مفهومی
متغیر

نوسازی
استراتژیک

بازاریابی
کارآفرینانه

خلق ارزش
مشترک

سبک رهبری
کارآفرینانه

پایداری
شرکتی

گویه

بارعاملی

نتیجه اعتبار

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
اول
دوم
سوم
چهارم
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم

0/753
0/792
0/688
0/825
0/772
0/689
0/655
0/763
0/833
0/731
0/789
0/684
0/725
0/778
0/745
0/906
0/700
0/716
0/557
0/906
0/761
0/801
0/791
0/698
0/836
0/734

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

آلفای

کرونباخ1

پایایی
ترکیبی

2

میانگین واریانس
3
استخراجی

0/824

0/877

0/588

0/838

0/881

0/556

0/713

0/823

0/538

0/818

0/874

0/590

0/863

0/898

0/595

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

)1 Cronbach's alpha (CA
)2 Composite reliability (CR
)3 Average variance extracted (AVE
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بیشتر از  0/7است ،پایایی آنها تایید میشود .همچنین به دلیل این که مقادیر میانگین واریرانس
استخرا شده بیشتر از  0/5است ،روایی همگرا نیز تایید میشود .از طرف دیگر ،به دلیل اینکه
مقادیر تمامی عناصر روی قطر اصلی ماتریس ،از تمامی عناصر سطر و ستونهای متناظر با خرود
آنها بیشتر است؛ بنرابراین روایری واگررا نیرز تاییرد میشرود .جهرت تجزیره و تحلیرل دادههرای
جمعیررت شررناختی از نرررم افررزار  Spssنسررخه  20و جهررت بررسرری مرردل پررژوهش از مدلسررازی
معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزهی و نرمافزارPls

 Smartنسخه  2استفاده شرده

است.
جدول  .3روایی واگرای متغیرهای پژوهش
متغیر

بازاریابی کارآفرینانه
خلق ارزش مشترک
سبکرهبریکارآفرینانه
نوسازی استراتژیک
پایداری شرکتی

بازاریابی
کارآفرینانه

0/745
0/612
./537
0/383
0/479

خلق ارزش
مشترک

سبکرهبری
کارآفرینانه

0/733
0/476
0/509
0/328

0/768
0/411
0/443

نوسازی
استراتژیک

0/766
0/534

پایداری
شرکتی

0/771

یافتهها
الف) توصیف جمعیت شناختی

بر اساس اطالعات بهدست آمده از پرسشنامههای جموآوری شده ،مشرخص شرد کره 67
درصررد از پاسررخدهندگان مرررد و  33درصررد از آنرران زن بودنررد .اطالعررات مربررو برره سررن
پاسخدهندگان نیز نشان میدهد که  47درصد از آنها بین  31تا  45سال 32 ،درصد کمترر از
 30سال و  21درصد باالی  45سال سن داشتهاند .اطالعات مربو به وضعیت تحصریلی افرراد
نیز نشان داد که  53درصد از آنها دارای تحصریالت فوقلیسرانس و براالتر 41 ،درصرد آنهرا
لیسانس و فقط  6درصد پاسخدهندگان زیر لیسانس بوده است.
ب) آزمون فرضیه ها

با توجه به الگوی تفسیری در مدلسازی معادالت ساختاری ،نتایج حاصل از آزمون مدل نشان
داد که مقدار آماره  tفرضیات پژوهش از مقدار  1/96بیشتر است؛ از این رو میتوان گفت که
فرضیات پژوهش در سطح اطمینان  95درصد تایید میگردند ،شکل شماره  2معناداری مدل
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پژوهش را نشان میدهد.
*csv
sr

سبکرهبری کارآفرینانه
نوسازی استراتژیک

/493
3
پایداری شرکتی

/923
10

/309
4

/101
6

/566
4
بازاریابیکارآفرینانه

/537
10

/852
9

خلق ارزش مشترک

شکل  .2مقادیر اعداد معناداری مدل نظری پژوهش
آزمون فرضیات مستقیم و فرضیه اثر تعدیلگری از طریق آزمون معادالت ساختاری صورت
گرفت که نتایج آن در جدول شماره  4قابل مشاهده است.
جدول  .4مقادیر ضریب مسیر و آماره  tفرضیات پژوهش
فرضیه

1
2
3
4
5
6

مسیر مدل

بازاریابی کارآفرینانه خلق ارزش مشترک
خلق ارزش مشترک پایداری شرکتی
بازاریابی کارآفرینانه پایداری شرکتی
نوسازی استراتژیک خلق ارزش مشترک
خلق ارزش مشترک و نوسازی استراتژیک پایداری شرکتی
سبکرهبریکارآفرینانه خلقارزشمشترک

ضریب مسیر ضریب تعیین آماره t

0/504
0/445
0/603
0/283
0/152
0/230

0/872
0/858
0/858
0/872
0/858
0/872

نتیجه

 9/852تایید
 6/101تایید
 10/537تایید
 4/309تایید
 3/493تایید
 4/566تایید

شکل  .3شدت اثر تعدیلگری متغیر نوسازی استراتژیک
با توجه به اینکه آماره  tضریب مسیر متغیر تعدیلگر نیز باالتر از  1/96میباشد؛ لذا فرضریه
پنجم پژوهش در سطح اطمینان  95درصد تایید میگردد و نوسازی استراتژیک بر رابطره خلرق
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ارزش مشترک و پایداری شرکتی تراثیر مثبرت دارد .شرکل شرماره  3اثرر تعردیلگری نوسرازی
استراتژیک را نشان میدهد.
اثرات مستقیم و غیرمستقیم ،همچنین اثرکل متغیرهای پژوهش نیز مورد بررسی قرار گرفرت
که نتایج آن در جدول شماره  5قابل مشاهده است.
جدول  .5اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای پژوهش
مسیر مدل

بازاریابی کارآفرینانه خلق ارزش مشترک
خلق ارزش مشترک پایداری شرکتی
سبکرهبریکارآفرینانه خلقارزشمشترک
نوسازی استراتژیک خلق ارزش مشترک
خلق ارزش مشترک و نوسازی استراتژیک پایداری شرکتی
سبکرهبریکارآفرینانه پایداری شرکتی
بازاریابی کارآفرینانه پایداری شرکتی

مستقیم

0/504
0/445
0/230
0/253
0/152
---0/603

اثر متغیرها
غیرمستفیم

---------------0/102
0/224

کل

0/504
0/445
0/230
0/253
0/152
0/102
0/827

معیار ضریب تعیین برای متغیرهای وابسته پرژوهش محاسربه میشرود کره بررای متغیرر خلرق
ارزش مشترک با مقدار  0/872و متغیر پایداری شرکتی با مقدار  0/858در دامنه قابرل قبرولی
قرار دارد .همچنین برای برازش مدل کلری از شراخص  GOFاسرتفاده شرده کره مقرادیر ،0/01
 0/25و  0/36به ترتیب به عنوان مقادیر ضعی  ،متوسط و قوی معرفی شدهاند.
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ × ̅𝑅̅̅2̅ = √0.595 × 0.864 = 0.717
𝑦𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶√ = 𝐹𝑂𝐺

شاخص  GOFمدل  0/717بدست آمد که نشان دهنده برازش قوی مدل پژوهش است.
بحث و نتیجهگیری
هدف مطالعه حاضر ،بررسی تاثیر بازاریابیکارآفرینانه بر پایداری شرکتهای دانش بنیان با
احتسرراب متغیررر خلررق ارزش مشررترک و سرربک رهبریکارآفرینانرره و متغیررر تعرردیلگر نوسررازی
استراتژیک بوده است .پس از برآورد و آزمون ،مدل پیشنهادی بره تاییرد رسرید و روابرط میران
متغیرها تحلیل شد که در ادامه به تفسیر آنها پرداخته میشود .در فرضیه نخست ادعا شرده برود
که بازاریابیکارآفرینانه تاثیر مستقیم و معنراداری برر خلرق ارزش مشرترک میگرذارد .پرس از
تجزیه و تحلیل دادهها و بر اساس نتایج تحلیل مسریر ،ضرریب مسریر  0/504بهدسرت آمرد کره
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مثبت بودن آن بیران کننرده تراثیر مثبرت بازاریرابی کارافرینانره برر خلرق ارزش مشرترک اسرت؛
نتیجهی بهدست آمده با نتایج تحقیق ازدمیر  )2013و منگتین

و ژانر

 )2015همخروانی

دارد .ضریب مسیر  0/445در فرضیه دوم پژوهش نشان میدهد که متغیر خلق ارزش مشرترک
بر پایداری شرکتها تراثیر مثبرت و معنرادار دارد .نتیجره ایرن فرضریه برا نتیجره تحقیرق رضرایی
 )2017همخوانی دارد .تاثیر مثبت و معنرادار بازاریرابی کارآفرینانره برر پایرداری شررکتهای
دانشبنیان در فرضریه سروم برا ضرریب مسریر  0/603مرورد تاییرد قررار گرفرت؛ ایرن نتیجره برا
پژوهشهای راشد  ،)2018س تیانی  )2013و هملیوهمکراران  )2016همخروانی دارد .در
فرضیه چهارم ضریب مسیر  0/253نشان داد کره ایرن نتیجره برا پرژوهش میلکررک  )2018و
دیدوچ  )2016همخوانی داشت .در فرضیه پنجم تاثیر متغیر تعدیلگر نوسازی اسرتراتژیک برر
رابطهی خلق ارزش مشترک و پایداری شرکتهای دانشبنیان مرورد بررسری قررار گرفرت کره
نتایج نشان داد نوسازی استراتژیک این رابطه را بهطور مثبت تعدیل میکند؛ چررا کره پایرداری
شرکتی تحت تاثیر خلق ارزش مشترک قرار دارد و نوسرازی اسرتراتژیک بره بهبرود ایرن رابطره
کمک میکند؛ بهطوری که اگر بهرهمنردی از ابعراد نوسرازی اسرتراتژیک توسرط شررکتهای
دانشبنیان افزایش یابد این اثر قویتر میگردد و اگرر از بهرهمنردی آن کاسرته شرود ،بره طرور
طبیعی این رابطه ضعی

خواهد شد .فرضیه ششرم ،تراثیر مثبرت و معنرادار میران سربک رهبرری

کارآفرینانه و خلق ارزش مشترک را بررسی کرده است .با بهدست آمدن ضریب مسیر 0/230
این فرضیه مورد تایید قرار گرفت که با نتایج تحقیق پوتسم و همکراران  )2019مشرابه اسرت.
پررژوهش حاضررر نشرران داد کرره بازاریابیکارآفرینانرره هررم بهصررورت مسررتقیم و هررم بهصررورت
غیرمستقیم ازطریق تاثیر بر ایجاد ارزش مشترک) برر پایرداری و دوام شررکتهای دانشبنیران
موثر است .سبکرهبری کارآفرینانه و نوسازیاسرتراتژیک نیرز از متغیرهرای اثرگرذار برر خلرق
ارزش مشررترک میباشررند کرره برره صررورت غیرمسررتقیم بررر پایررداری شرررکتها نیررز موثرنررد.
عالوهبراین ،نوسازی استراتژیک رابطهی بین خلق ارزش مشترک و پایداری شرکتی را تعردیل
میکند که توجره بره تمرامی ایرن عوامرل در کنرار هرم منجرر بره پایرداری و دوام شررکتهای
دانشبنیان میگردد.
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پیشنهادها
در نهایت براسراس یافترههای پرژوهش حاضرر بره مردیران شررکتهای دانشبنیران پیشرنهاد
میشود ،به منظور ایجاد ارزش و پایداری در شرایط عدماطمینان ،عالوه بر اتخاذ سبک رهبرری
کارآفرینانه ،نیازها و خواستههای ذینفعان را رصد کرده و با توجره بره آن در نحروه ارتبرا برا
ذینفعان بازنگری داشته باشند .همچنین در شرایط کنونی که عدم قطعیت محیطری وجرود دارد
برای ایجاد ارزش بلندمدت و پایداری شرکتهای دانشبنیران مهمتررین عامرل ایرن اسرت کره
شرکتها به دنبال راههای ایجاد نوآوری در همه ابعاد باشند و محصرول یرا خردمتی را طراحری
کنند که برای تمامی ذینفعان ارزش ایجاد کند.
همچنین بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهادات کاربردی زیر نیز اراهه میشوند:


باتوجه به اقتصاد حاکم برر جامعره و اهمیرت پایرداری شررکتهای دانشبنیران ،موضروع
بازاریابی کارآفرینانه بهطور جدی در برنامرهریزیهای بلندمردت شررکت مطررح شرود و
بهطور مستمر بر حفت و تقویت ابعاد آن تاکید گردد.



شرکتها با بهکارگرفتن استراتژیهایی که منجر به پیشبینی روند بازار ،اراهه محصوالت
نوآورانه و ایجاد بازارهای جدیرد میشرود ،دوام و پایرداری خرود را در شررایط مرتالطم
توسررعه دهنررد .همچنررین مرردیران میتواننررد از طریررق شبکهسررازی و افررزایش تواناییهررای
ارتباطی عملکرد شرکت را نوسازی و بهبود بخشند.



مدیران شرکتهای دانشبنیان با بهکارگیری سربکرهبری کارآفرینانره بکوشرند ،تعامرل
بین کارکنان را گسترش دهند و ارتبا مستمر و شفاف خود با ذینفعان را بهبود بخشند.



توصیه میشود در راستای ایجاد ارزش بلندمدت بره درک نیازهرای ذینفعران باتوجره بره
شرایط اقتصادی ،اجتماعی و محیطی در جهت اهداف تعیین شده شرکت ب ردازند.



با توجه به شرایط و اقتضراهات خراص حروزه فناوریاطالعرات و پویاییهرای موجرود در
صنعت ،همواره فرصتها و چالشهایی پریشروی شررکت قررار میگیررد کره توجره بره
نوسازی استراتژیک بهرهبرداری از این فرصتها را تسهیل مینماید.
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