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چکیده

تهاي نوپا و نوآور از بازاريابي كارآفرينانههه در ش يار ططط
بازاريابي كارآفرينانه طي دودهه گذشته بسيار گسترش يافته است .شرك 
ش،
ف ايننن پ هوژ ش ش
ي اس دافت ههه درك ههه اند ..هدف ف
ي س تن ي ي
پرمتالطم به عنوان جايگزيني قدرتمند براي مقابله با كاهش اثربخشي بازاري با ي ي
تدوين الگ یو جامع بازاريابي كارآفرينانه از طريق بررسي نظرات خبرگان و متخصصین که توجه و ژی های به برنامهریزززی براس سا

ل دادهها ا و بررر اسا سسس
شرایط محیطی داشته اند ،است .براي تحليل ادبيات پژوهش از روش" داده بنیا" استفاده شد .جهتتت تحلیل ل
نظریه کوربین و اشتراوس( )8002که از طریق فرایند کدگذاری  3مرحلهای به بخشها و اجزای اطالعات توجههه دارد ،در مرحلههه
م 6 ،مقولههه فرع دک( ی   
کدگذاری باز 52 ،مفه مو (کد باز) از این مصاحبهها استخراج شد و از بررسی دقیقتر و اتصال بین مف یها م م

محوری) و  1مقوله هسته (کد انتخابی) به دست آمد .نتایج نشان می دهد که از جمله مقولههای کشف شده و پر تکرار از تحلیل

مصاحبهها " مشتری مداری " و " فرصت گرا یی " است .بسیاری از کسب وکارهای نوپای نوآوری ایرانی فعال در ح لاتیجید هزو   
و کسب وکارهای اینترنتی ،شروع فعالیت آنها براساس نیاز مشتریان ایرانی و نق و تالوصحم ص

هدوب رازاب رد دوجوم تامدخ      

است .تغ یی رات در ارائه خدمات و تصمیم گیری در مورد محتوا و روش و ابزار تبلیغاتی استارتاپها نیز بر همین اساس صورت گرفته
است.
کلمات کلیدی :برنامهریزی منطقهای ،بازاریابی کارآفرینانه ،شرکتهای نوپا.

( -1نویسنده مسئول)hassanpour1245@gmail.com
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بیان مسئله
تحقیقات در زمینه ی بازاریابی کارآفرینانه به طور قابل توجهی از س لا

ت (Hallback and
 1980تکام سا هتفای ل تتت تتت

) .Gabrielsson,2013در واقع می توان گفت که توسعه ت انیرفآراک یبایرازاب یخیرا ن ههد ود زا شیب ه

   

هک تسا    

گسترش یافته است .در طی ای هطبار ات دندوب رداق نیققحم تدم ن رازاب نیب ی ر ینیرفآراک و یبا ا ننک کرد  ددد د ددددددد دددددددددددد
).(Jaafar,2012
بازاریابی کارآفرینانه ترکیبی از بازاریابی و کارآفرینی است ،بنابراین برای درک بازاریابی کارآفرینانه ما نیازمند به فهم
هر دو واژه ی بازاریابی و کار آفرینی هستیم .بازاریابی کارآفرینانه هم از منظر تئوریک و هم عملیاتی در حال توسعه
می باشد و با توجه تفاوت انواع فعالیتهای کارآفرینی ،ش یمز طیار نن نننهای در ه وشک ر رر ررر و اقتض  دوجوم تائا د ره ر    
تهاایی اس هک ت   
صنعت ،نیازمند توصیف و تبیین جامع تری می باشد  .مفهوم بازاریابی بر اس یلاعف هعومجم سا تتت تتت
روابط مبادلهای را تسهیل می کند) .(Maiti,2006در واق تخانش تیمسر هب ع ن و ینیرفآراک نیب لماعت تیمها        
ت) .(Jones and Rowley,2011ای ژاو ن هه ،ب یار
بازاریابی منجر به پیش زاب موهفم داهن ا فآراک یبایر ر دش هنانی ه سا تتتتتت تتتتتت
تها در شرایط عدم اطمینان بازار هستند به کار می رود که
تها که در جستجوی فرص 
توصیف فرآیند بازاریابی شرک 
اغلب تحت شرایط منابع محدود این امر اتفاق می افتد).(Hacioglu et al.,2012
مفهوم بازاریابی کارآفرینانه با در نظر گرفتن چالشها و ویژگیهای کسب و کارهای کوچک و ایجاد تی مممهاا مط حر
شهاای کس و ب
شده است ) .(Wallnofer and Hacklin,2013در واقع ،این موضوع ،با توجه به مش لاچ و تالک شش شش
کارهای کوچک و نوپا ،در توسعه محصوالت ،نفوذ در بازار و راهبردهای رشد شرکت در قبال بودجههههاای مح دود
این شرکتها و عدم شناخت بازار نسبت به محصوالت ارائه ش پون یاهتکرش طسوت هد اااا ااااا ،در حیط رد یبایرازاب ی ه   
کسب و کارهای کوچک به کار می رود تا کسب و کارهای بزرگتر .این امر به این دلیل است که کس یاهراک و ب   
تاسیس شده با موانع داخلی بیشتری مواجه هستند تا دیدگاهی کارآفرینانه نسبت به بازاریابی داشته باشند (Hallback

) .and Gabrielsson,2013اين شركتها به دليل محدوديتهاي منابع مالي و انساني كه دارند ،از شيوههااي بازار باي ييي ،
متفاوت از شيوههاي بازاريابي مرسوم استفاده مي كنند .در واق يش ع و زاب زا يا ه ا هك يباير

نيع رد

ندوب هناقالخ

     

ن ،بازاری یبا
هزينههاي زيادي براي آنها نداشته باشد ( . (Martine ,2009از منظر دیگ ب رظن هب و ر ر یققحم زا یخ ننننن ننننن
کارافرینانه امری مهم برای تمامی سازمانهاست .تا تمامی شرکتها با بهره گیری از رویکرد نوآورانه و فرصت طلبانههه،
رقبا و بازاریابی سنتی را به چالش بکشند  .در واقع یک شناخت کلی از این امر وجود داردکه ای  هب موهفم ن و هژی     
مخالف بستر و زمینه ی کسب و کارهای کوچک و متوسط است .اما ،در ای نیمز ن هه ههه ،بازاری کی هنانیرفآراک یبا ی زا 

  

عوامل مهم در بقاء کسب وکارهای نوپا تلقی می شود (  ), Stokes 2000و به عنوان مفهومی در نظر گرفت دوش یم ه    
که اظهار نظری صریح و آشکار درباره ی رویکردی در رابطه با بازاریابی دارد که مطابق کسب و کاره و کچوک یا
متوسط است و نیز نیاز به فهم وسیع تر بازاریابی را در کسب و کارهای کوچک و متوس سا رب ط اس راچ و  چوب     
کسب و کارهای کوچک و متوسط اذعان می دارد ).(Jones and Rowley,2011
بازاریابی کارآفرینانه می تواند با ایجاد کاربردهای خود برای عناصر آمیخته بازاریابی با وش تکرش تیقفوم ثع

دددد ددددد

) .(Maiti,2006این امر در شرکتها نوپا بسیار حیاتی است ،چراکه یک مشتری هم در بقاء این ش نیرفآ شقن اهتکر ی    
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می کند ( . )2010,Reijonenعالوه بر این ،بازاریابی کارآفرینانه یک ابزار بالقوه برای درک این امر است ک هنوگچ ه   
شرکتهای بین الم لل ی با منابع محدود در برابر متصدیان مقابله می کنند .استراتژی بازاری تسا نکمم هناروآون یبا     
ارزشی ویژه در این شرک 
تها باشد).(Hallback and Gabrielsson,2013
هاجی اوغلو و همکارانش (  ) 2012هفت بعد اص زاب یارب ار یل ا فآراک یبایر ر ظن رد هنانی ر لماش هک دنا هتفرگ    

     

کنشگری ،1ریسک پذیری محاسبه شده ،2نوآوری ،3تمرکز بر فرصتها ،4اعمال نفوذ در منابع ،5کثرت مشتری و خلق
ارزش می باشد .این ابعاد بازاریابی کارآفرینانه را از بازاریابی سنتی متم دعب جنپ .دیامن یم زیا

وا للللل لللللل جه یریگ ت   

ی) 2006 (6
کارآفرینانه و دو بعد آخر ابعاد جهت گیری بازاریابی می باشند ) .(Hacioglu et al.,2012هم تیم نینچ ی یی ییی
ی ،و نیز
ی ،کنش رگ ی ی
عناصر بازاریابی کارآفرینانه را کثرت مشتری ،نفوذ در منابع ،ریسک پذیری محاسبه شده ،نو روآ ی ی
انعطاف پذیری استراتژیک 7می داند.

در کشور ما نیز طرحهایي كه در سالهاي گذشته اجرا شده است ،بیشتر متمركز بر توسعه بنگاههااي ب يدیلوت گرز   
بوده و كمتر بر اشتغال از طریق بنگاههاي كوچک و متوسط توجه گرديده است (.حس راكمه و هداز ني ا نن ننن. )1931 ،
در حالیکه کسب وکارهای کوچک و متوسط و دانش بنیان نقش تعیین کنندهای در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها
و کشورها ایفا می کند .لذا ایران برای گذار از اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد بهره ور و نوآور محور ،نیازمن هب د   
توجه بیشتر به کسب و کارهای کوچک و متوسط بویژه دانش محور است .
فناوريهاي پيشرفته و کسب وکارهای نوآور در سالهای اخیر ،از رشد و توسعه زيادي برخوردار شده اند .ب وجو ا دد ددد
ل اصلي يي تاثيرگ اذ ررر در
پيشرفت سريع اين فناوريها موانع متعددي بر سر راه گسترش آنها وجود دارد .كي ييي از عوامل ل
موفقيت بنگاههاي با فناوري پيشرفته ،داشتن كي

مدل بهينه كسب و كارو ش افتم شور تخان و زاب ت ا رد یبایر ا ییی ی ییییین

کسب و کارها است  .اين مد لها كه در واقع چارچوبي براي ارزش آفريني بنگاهها هستند بطور يلك بههه س سرپ ه شش شش
ش
ح بههه ا ني
خ ص يح ح ح
تها پاسخ مي دهند :كدام فعاليت ،چگونه و چه وقت بايد انجام شو دن ؟؟؟ پاسخ خ
يلك دي در مورد شرك 
پرس 
شها منجر به عم كل رد صحيح ،ايجاد ارزش افزوده ،رضايت مشتريان و در نهايت سود را براي شركت بههه ارمغاننن
ت .يقين ٌاٌاٌاٌا
تها از ضرورت و اهميت موضوع مدل كسب و كار امر ييي ح تاي ييي است ت
خواهد آورد .آگاهي مديران اين شرك 
یهای پیشرفته نیز موفق ترند كه مدل كسب و كار دقيق تر و مناسب تري براي خود داشته
تها يي در حوزه فناور 
شرك 
باشند.

ل
اولویتهای مشتریان جدید ،مقررات غیردولتی و تغییرات تکنولوژیکی ,ظهور مدلهای جدید کسب و کار را تس یه ل ل
ت
می نمایند و نوآوری مدل کسب و کار ( )BMIبه طور فزاینده توجه محققان و دست اندرکاران را جلب نموده است ت
قهای جدید شرکت و راههای جدید به منظور ایجاد ارزش
(  BMI . )Massa & Tucci ، 2013به "جستجو برای منط 
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Proactiveness
calculated risk taking
3
Innovativeness
4
Opportunity focus
5
Recourse Leveraging
6
Maiti
7
Strategic Flexibility
2
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ن راههاای جدیددد ب ار ییی تولیددد درآمددد و تعریففف
برای سهامداران آن اشاره می کند؛ این مقوله در درجه اول بر ی تفا ن ن
گزارههای ارزش برای مشتریان ،تامین کنندگان ،و همکاران "( Casadesus-Masanellو  ) 2013 ،Zhuمتمرکز است.
تالطمهای اقتصادی ،عدم امکان پیش بینی شرایط آتی بازار ،امکانات محدود کسب وکارهای نوپا نو یارجا رد روآ   
اقدامات بازاریابی و سختی این کسب وکارها در شناسایی و جذب مشتریان ،مشکالت کلیدی مدنظر در ای قیقحت ن   
یهاای
است .لذا با توجه به نقش کسب و کارهای نوپا نوآور و فناور محور در توسعه پایدار اقتصادی ،و نقش فن روا ی ی
پیشرفته به عنوان مزیت رقابتی در سطح ملی و سازمانی ،نیاز به توصیف و پیش بین یبت و ی ی زاب ن ا ینیرفآراک یبایر     
برای آموزش ،ترویج و سیاست گذاری در سطح سازمانهای نوپا و مبتنی بر فناوری پیشرفته ،با هدف ارتقاء عملک در
نوآورانه این سازمانها ضروری خواهد بود .لذا با توجه به نبود مدل ک  بسانم و یدربرا ب یرازاب یار ابی هنانیرفآراک       
برای کسب وکارهای نوآور فناور محور در ایران ،پرداختن به این مفهوم متناسب با شرایط زمینهای ایران و اقتض تائا
شرکتهای نوپا مورد نظر این تحقیق است.
به عبارتی دیگر ،این پژوهش بدنبال توسعه نظری و عملی زاب لدم رد یتا ا فآراک یبایر ر ب یناوخزاب و هنانی ا یراز ا یب       
کارآفرینانه از منظر سازمانهای نوپا مبتنی بر فناوری نوآوران فلوم تخانش اب ه هههه ههههههاای پیش یرازاب رب رثوم( دنیا ابی     
کارآفرینانه ) ،شناخت مولفههای بازاریابی کارآفرینانه و تاثیرات این راهبرد بازاریابی در این شرکتها در قالب الگو می
باشد .
روش شناسی
الف -شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف ،نوع دادهها و نحوه اجراء :
هدف از پژوهش حاضر مستندسازي و الگويابي شيوههاي بازاريابي كارآفرين رب ینتبم( روآون اپون یاهتکرش رد نا   

   

ی ،و ض ترور
فناوری پیشرفته) است .با توجه به نوظهور بودن مفهوم بازاريابي كارآفرينانه در چنین کس یاهراک و ب یی یی
شناخت چيستي و چگونگي موضوع ،تب يي ن عميق مولفههاي موثر و نوع روابط آنهاا در قلمرووو مو ظندر ررر ،رب هوالع   
پيشينه ي مطالعات انجام شده ،در اين مطالعه رو كي رد تحقيق يك في و به طور مشخص راهبرد پژوهش موردي اكتش يفا
و مصاحبه به منظور درك شرايط طبيعي و پي بردن به معنا يي كه افراد ذي ربط (كارآفرينان ) به اين مفهوم نسبت م ييي
دهند ،و اقداماتی عمال برای بازاریابی انجام می دهند و یا توصیه می کنند ،استفاده می شود.
به عبارتی این پژوهش نظری از رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) استفاده می نمای شا هکروطنامه .د ا دش هر

هعلاطم اب       

ادبیات موضوع اقدام به طراحی مدل مفهومی پیشنهادی (چارچوب نظ و هدومن )یر یمک و یفیک تاقیقحت یط

    

ن
ب ب ار ييي توص یبت و في ی نن نن
الگوی مربوطه را اصالح و ارزیابی می کند و در نهايت با دست يابي بههه نظريههه اي متناسب ب
جامع موضوع ،به ارائه الگوی بازاریابی کارآفرینانه می پردازد.
روش به كار رفته در اين پژوهش نظرییی ،اكتش فا ييي  ،توص لحت و يفي يلي رد .تسا  يارب شهوژپ نيا

يروآدرگ        

اطالعات ،از روشهاي اسنادي و كتابخانه اي و رو شهاي ميداني مص شراگن  .دش دهاوخ هدافتسا قیمع هبحا       
حهاا و
ادبيات موضوع با بهره گيري از روش اسنادي و كتابخانه اي (مرور اينترنت ،مقالهها ،مجلهه ،ا كتا بببه ،ا طرح ح
گزارشها و )...انجام می گردد.
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ت– جامعه تحقیق و روش نمونهگيري
در این تحقیق از نمونه گيري احتمالي و" راهبرد نمونه گيري هدف مند "استفاده شده است  .هدف از اين نوع نمونههه
گيري اين نيست كه بتوان استنباط آماري به عمل آورد ،ب كل ه هدف آن است كه مناسب ترين فرد از مجموعه نمونههاي
ممكن مشخص شود تا بتواند جوانب مورد تحقيق را به خوبي تشريح كند  .بدين ترتيب بايددد اف دار ييي موردد مش دها هه
ن رو راهبردد اس دافت هه شدهه" ،نمونههه گ يري
(مصاحبه ) قرار گيرند كه "پديده" مورد نظر را تجربه كرده باشنددد .از اين ن
س دادههااي گ روآدر ييي شدهه هس يت ممم ،
مال يك "است  .هم چنين ،از آن جاكه به دنبال ساختن الگو و نظريه اي بررر اساس س
راهبرد استفاده شده" ،نمونه گيري نظري " نيز است  .به عبارت ديگر از طيف افراد بالقوه براي مشاهده كساني انتخاب
شده اند كه بتوانند در فرايند گردآوري ،خزانه ي دادههاي مورد نياز را غني كنند تا امكان ساختن الگو فراهم شود.

با توجه به رویکرد کیفی در این تحقیق ،نمونهگیری تا زمانی ادامه پیدا میکند که به مرحله اشباع نظ .میسرب یر هب    
این معنی که آزمودنیهای جدید ،اطالعات تازهای به دست ندهند  .جامعه تحقیق این تحقیق شامل واحدهای فن روا
کهای ملع و فناوری سطح کشور است .
مستقر در مراکز رشد ،و پار 
در بخش تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق ،با توجه به رویکرد کیف یقحت نیا ی ق زا ؛ اد یدنب هقبط د ههههه هههههههاا و تحلیل
محتوای مصاحبهها مبتنی بر گرندد تئوری استفاده می گردد .
مباحث نظری تحقیق
لهای بازاریابی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط :
مد 
تحقیقات انجام شده درباره کسب و کارهای کوچک و فعالیتهای بازاریابی آنها عمدتًاًا به توضیح رفتاره دحم یا ود   
مشاهده شده در کسب و کارهای کوچک بسنده کرده ); ( Smith, 1998و یا به شناخت حلقههای مفقو لماوع و هد   
بازدارنده در کسب و کارهای کوچکتر پرداخته است و موارد اشاره شده دقیقًاًا دلیل ناتوانی کسب و کارهای کوچک
ته تفای هعسوت رتگرزب یا هههه هههههاند
در بکارگیری و استفاده از ایدهها و مفاهیم بازاریابیای است که اغلب ب کرش یار تت تت
شهای کسب و کاره یا
یها در پژوه 
یرسد که به طور کلی ،توسعه و تکمیل تئور 
( .)Freel, 2000بنابراین به نظر م 
کوچک و متوسط ،قدری محدود است .بیشتر کارهایی که تاکنون در این زمین تاذ هدش ماجنا ه ًاًا ک  او تسا یدربر     
چارچوب تجویزی و توصیفی داشته و کوچکتر بنا ش  تسا هد

(( ((( ;e.g. Carson, 1990; Brooksbank, 1996; 1997

 .)Valos and Baker, 1996برخی از محققین و مؤلفین در حال بررسی امکان استفاده از پارادایمهای جایگزین که بر
یه  نیزگیاج یا ن یفارگویب ریظ     
ششناسی ی
پایه خالقیت ،نمادشناسی و هنر شکل گرفته باشند و نیز به ک ور یریگرا ش ش
هستند (.)Fillis, 2002
کارهایی که به طور مشخص در زمینه مدلهای بازاریابی کسب و کارهای کوچک و متوسط انج هب رجنم هتفرگ ما    
شکلگیری شش مدل کیفی و اکتشافی به هم پیوس  تسا هدش هت ((( (((( )Carson, 1990در ح ک یلا هه ههههاانون و آثرتون
(  ) 1998جدولی (ماتریسی) را پیشنهاد میکنند که آگاهی راهبردی (استراتژیک) را به اثربخشی برنامهههری طابترا یز   
میدهد .مولر و آنتیال (  )7 198چارچوب قابلیت اجرا بازاری ندرک ءادبا ار یبا د هک 

عآوری داده 36
مج یارب نآ زا عععععع عععععع

شرکت فنالندی و سوئدی استفاده شد ،اما آنها مدل خود را به عنوان اب ردم نازیم ندومزآ تهج یفیک یراز ن و     
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ته دیلوت کچوک یا ی  دندرک فیصوت  ((((( (((((( Moller and Anttila, 1987,
پیشرفته بودن متدهای بازاری کرش رد یبا تت تت
 .)p.185این مدل از دو جزء اصلی تشکیل شده است :زمینههای داخلی و خارجی قابلیت بازاریابی .

«نظريه مبنا يي »
در «نظريه مبنا يي » به جاي اثبات يا آزمون نظريههاي موجود ،تالش محقق معطوف ب و نتخاس ه
نظريه است .همچنين ه هك تسا نيا فد

ت و نتخادرپ و ديل     

يرادقم هك يروما هرابرد د اهنآ زا يهاگآ ا ير ممممممممممممممممممممممم  ،نگ و ددجم يها

نظريهپردازانهتري ،به دست آور مي  .سروكار محقق در  ،GTنه با آزمون روابط ميان متغيرها براساس نظريهاي از پ شي
موجود ،ب كل ه كشف مقوالت و فهم روابط آنهاست .وي از مفهوم و سازه و سازندها (مؤلفهه نيشيپ ياهريغتم و )ا    
آغاز نميكند ب كل ه در ضمن گردآوري دادهها (و با پشتوانهاي از حساسيت نظري اس  يلصا هلوقم )هك ت و هديدپ       
يكند ،به مفاه مي و مقوالت حول و حوش آن دس م ت ييييييابد و ب مهف ه
مربوط به موضوع تحقيق خود را اكتشاف م 
روابط آن و تنظ مي و صورتبندي نظري آنها م 
يكوشد (فراستخواه 86 31 ،به نقل از بل 1و همكاران.) 2004 ،

بهاي نظري پيشين بسنده نكند و ب مهف ه
يآورد كه محقق به چارچو 
استفاده از «نظريه مبنا يي » اين امكان را فراهم م 
نظريهاي حاصل آمده از تجربه واقعي در كي

موقعيت خاص نايل بيايد كه مطلعين درگير با كي

موضوع يا مس نآ هلا

تجربه را در سطح نظري يا عم يل زندگي كردهاند .روش  GTدر واقع عبور از روشهاي استقرا يي و قياسي است .در
اين روش ،پژوهشگر به جاي سير از جزئيات به يلك ات يا سير از يلك ات به جزئيات ،يا لمع و قالخ ينهذ شنك     
يشود كه نظريهاي نظاممند و اكتشافي 2ب كي حيضوت يار    
معرفتي گستردهتري پيش ميرود .از طريق  GTكوشيده م 
پديده فراهم بيايد (استوار نامقي.) 2006 ،
از اين روش در زمينهها يي بهره گرفته ميشود كه پژوهش ان وچراچ هيرظن هتفريذپ ماجنا يكد بببببببببببداري در دست
نيست .در واقع در اين روش به جاي آزمون كي

نظريه از قبل موجود ،به نظريهپ م هتخادرپ ديدج يزادر يييييييييشو و د

سعي بر اين است كه با مراجعه به اطالعرسانهاي يلك دي و با نفوذ به عمق نظام مع راظتنا و ينا ا تت تت
ت 3آنهاا ،آغ هب زا   

تحقيق شود و از اين طريق هم به رو كي ردهاي نظري و انتظ  لئاسم هب مه و تارا وووو ووووو مش  اهزيوجت مه و تالك و
راهحلها تقرب جسته و همه در قالب كي
 ، 1994استرن.) 1994 ،5

الگوي نظري س ختسارف( دوش هداد ناما وا ههه هههه 86 31 ،ب اكلو زا لقن ه تتت تتت
ت،4

تجزيه و تحليل دادهها در بخش کیفی
يگردد و دوب م هرا يييييپرس ددجم و د   ًاًا
محقق همانطور كه در كار دادهاندوزي پيش ميرود به طور مرتب ،به عقب برم 
براساس پرسشهاي تازهتر (كه خود ريشه در دادههاي قب يل دارند) به گ داد يروآدر ههه و رتشيب يا
ميزند .در طي مسير رفت و برگشت ،محقق ميكوشد به توضيح پديده نزد كي

تسد يرگيد     

بشود ول ار دوخ حيضوت ي يتقوم     

تلقي ميكند و دوباره و چندباره با دادههاي ديگر ،به محك ميگذارد و سرانجام به مرحله نس ياضر يب تت تتتبخش زا ي
1

Bell
Systematic and Explorative Theory
3
Meanings and Expectations System
4
Wolcott
5
Stern
2
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توضيح نظري پديده نايل ميآيد .اين همان چيزي است كه پيشتر به آن با عنوان «ورابري» اش و دش هرا
آن ،فهم و اكتشاف تازهاي به صورت دستيابي به رضايتبخشترين تقسير كي

حب زا ب هحو    

پديده ،از ميان انواع گزينهه و ليدب يا

ممكن حاصل ميشود .نظريه برخاسته از دادهها بايد فراين هد حيضوت ار هعلاطم دروم هديدپ د ددد د دد ددددددد ،ب هك انعم نيد    
موجبات عّلّلي كي

پديده ،شرايط محيطي و ويژگيهاي زمينهاي موثر در آن ،مداخالتي كه به آن ن يجياتن و دراد زاي   

يدار ،وضوح پيدا كند (فراستخواه 86 31 ،به نقل از اشتراوس و كوربين.) 1998 ،
يآورد؛ به طرزي معن 
كه در پي م 
مراحل سه گانه كدگذاري :در تحقيق يك في ،هر چند هم دادهها به شيوه كم شاب هدش يروآدرگ ي دددد ددددد ،يافتهههه هب ا   
شيوهها يي غير از روشهاي آماري حاصل ميشود« .نظريه مبنا يي » نيز ب زا يكي ناونع ه
تكن كي هاي) تح يليل خاص خود را دارد .اما روش نظريه واقعيت بنياد لزومًاًا از كي

فيك ياهشور ييييييييييي  ،فنو و( ن

منطق عم يل اتي 1واح لباقريغ و د   
   

ش ،كدگ يط هك تسا يراذ
انعطافي تبعيت نميكند .فن (تكن كي ) اص يل براي تجزيه و تح يل ل دادهه ور نيا رد ا شش شش

فرايندي سه مرحلهاي صو م تر يييييگ ري د د ،و عبارتن زا د  .1كدگ اب يراذ زز ززز .2 (OC) 2كدگ روحم يراذ ييييي .3 (AC) 3
كدگذاري انتخابي.(SC) 4

محقق در مرحله كدگذاري باز ،بيشتر با مفاه مي سروكار دارد .همانطور كه كانون اص يل كدگذاري محور ييي  ،مقو تال
است و نهايتًاًا در كدگذاري انتخابي ،قضايا وضوح كافي پيدا ميكند .همين قضاياست عت طباور هك مم م مممم مي يافت نايم ه   
مقوالت را منعكس ميكنند .اين مراحل به صورت مكان يكي از هم جدا نيستند ب كل ه صرفًاًا براي توضيح بيش دنيارف رت   
يشوند .در اين فرايند سه مرحلهاي (ول هك تسا )يطخريغ ي
به صورت سه مرحله متمايز توصيف م 

نيماضم هب       

اص يل و اوليه دادهها ،عنوانها يي داده ميشود و سپس از دل آنها ،مفاه مي و مقوالت در ميآيند« ،زير مقوالت »5متعلق
به هر كي

   

از مقوالت استخراج ميشوند و از اين رهگذر ،خوشهها يي مفهو م ليكشت يم يييييييشو  هك دن ه كي ر هب

مقوالتي تعلق دارند و سرانجام از ارتباط اين مقوالت است كه شالودهاي سامان مييابد و نظريهاي براي توضيح كي
يشود .چنانكه اشاره شد محقق در جريان كار ،ميان سه مرحله از كدگذاري رفت و برگشت دارد.
پديده خلق م 
روح اص يل فرايند كدگذاري (كه فقط براي توضيح بيشتر ،به سه مرحله «باز ،محو باختنا و ير ييييي » متم م زيا يييييشو )د
تجزيه و تح يل ل مداوم به صورت تدريجي ،پ كل اني و انباشتي اس هم لمع ود و ت م هك ي

نيا رد تروص دنيارف

     

يگيرد عبارتند از .1 :پرسيدن و  .2مقايسه كردن.
م
مفهومها از كي

كنش فعال ذهني نشأت ميگيرند كه گوهر آن ،سوال كردن از واقعيتهاست .مقولهها ن هسياقم زا زي   

ميان مفاه مي شكل ميگيرند .در واقع مقولهها ،انتزا يع تر از مفاه مي هستند .بدين ترتيب و از رهگذر «تح و موادم ليل
يآيد (استوار نامقي.) 2006 ،
مقايسهاي دادهها» ،6امكان صورتبندي نظريه فراهم م 

به طور يلك ميتوان گفت كه سطوحي از مفاه مي  ،مقوالت و قضايا در طي س  زاب يراذگدك هلحرم ه و حم  و  ير و    
يآيند .مقايسه و تح يل ل مداوم و رمزگذاري سيستمات كي
انتخابي به دست م 

مفاه مي و مقوالت كمك م يييكن راك هك د    
1

Operational Logic
Open Coding
3
Axial Coding
4
Selective Coding
5
Subcategories
6
CCDA
2
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محقق از انسجام الزم برخوردار شود.
 )1كدگذاري باز :در كدگزاري باز ،مضامين به صورت آزادتر فهرست م يييشو ص دنچ دياش و دن د وهفم م لد زا       
يشو هنآ يانبم رب و دن اااا ااااا ،مص بحا هههه يا
دادهها به دست ميايد .در طول كار تحقيق ،ايدهها عنوانبندي و فهرست م 
يشود و مقايسهههه يا
شها يي از مطلعين ديگر م 
بعدي ادامه مييابد .بر پايهي اين ايدههاست كه به طور ،پ كل اني ،پرس 
الزم صورت ميگيرد .ايدههاي تازهاي به دست ميآيد كه گرانبار از پرسشهاي جديد و مع ريسم و دنتسه ون ينا     
يدهند.
تحقيق را به صورت غيرخطي توسعه م 
عنوان مقوله ظهور یافته

عنوان مفهوم زیر مجموعه

(کد محوری)

(کدهای باز)

س شورف نامزا و         

سازماندهی بازاریابی

بازاریابی

آموزش بازاریابی و بازاریاب

عنوان مقوله ظهور یافته

عنوان مفهوم زیر مجموعه
بازاریابی رویدادی

بازاریابی استارتاپی

بازاریابی اینترنتی
مدیریت تولید محتوا
بازاریابی تجربه گرا

عنوان مقوله ظهور یافته

عنوان مفهوم زیر مجموعه
جذب سرمایه

بودجه بازاریابی

موانع مالی بازاریابی

عنوان مقوله ظهور یافته

عنوان مفهوم زیر مجموعه
تجربه استارتاپی قبلی

تجربه بازاریابی

تجربه پیشین در بازار

عنوان مقوله ظهور یافته

عنوان مفهوم زیر مجموعه

بازارگرایی

یادگیری سازمانی

عنوان مقوله ظهور یافته

عنوان مفهوم زیر مجموعه

گرایش کارآفرینانه
عنوان مقوله ظهور یافته

خالقیت و نوآوری
پیشرو بودن
عنوان مفهوم زیر مجموعه
فرصت گرایی
انعطاف پذیری

آمیخته بازاریابی نوآورانه

مشتری گرایی
کشف منابع
شبکه سازی

عنوان مقوله ظهور یافته

عنوان مفهوم زیر مجموعه

رشد کسب وکار

رشد مشتریان و انگیزه
منبع :یافتههای پژوهش

)2كدگذاري محوري :در كدگزاري محوري ،مجموعهاي از مفاه مي بر محور كي

مقولههه ،گ ور ه هبن تروص هب و يد    

طاقوار پوشانده ميشوند و مقوالت مختلف را تش يك ل ميدهند .اين خوشهها يي مفهومي ،1نقطعه عزيمتي هستند هك
يدهند.
محقق را به نظريه سوق م 

Conceptual Clusters

1
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عنوان مقوله ظهور یافته

عنوان مفهوم زیر مجموعه

(کد محوری)

(کدهای باز)
با ز ا ر

عوامل خارجی

شرایط اقتصادی

عنوان مقوله ظهور یافته

عنوان مفهوم زیر مجموعه
ریسک پذیری

گرایش کارآفرینانه

خالقیت و نوآوری
پیشرو بودن

عنوان مقوله ظهور یافته

عنوان مفهوم زیر مجموعه
بازاریابی اینترنتی

بازاریابی استارتاپی

بازاریابی پاتیزانی
بازاریابی مناسبتی
برندسازی شخصی

عنوان مقوله ظهور یافته

عنوان مفهوم زیر مجموعه
تیم استارتاپی

عوامل داخلی

سرمایه گذاران

عنوان مقوله ظهور یافته

عنوان مفهوم زیر مجموعه
یادگیری سازمانی

عوامل واسطهای

سرمایه اجتماعی
نوع استارتاپ
عمر استارتاپ

عنوان مقوله ظهور یافته

عنوان مفهوم زیر مجموعه
خلق ارزش
فرصت گرایی

آمیخته بازاریابی نوآورانه

مشتری گرایی
اهرم کردن منابع
شبکه سازی
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 )3كدگذاري انتخابي :در كدگزاري انتخابي ( كه بذرهاي اوليهاش در همين كدگزاري محوري جوانه ميزند) محقق
احساس ميكند كه در ميان مقوالت ،كي

مقوله ،مقوله اص يل و هستهاي است كه همه مقولههاي ديگر بهنحوي ب نآ ا

ارتباط دارند .مثال موجبات يلع آن ،يا شرايط محيطي و يا مداخالت مربوط به آن و يا نت بيترت نيدب .دنتسه جيا     

يكند.
ييابد و نظريه در زمينه آن ،ظهور پيدا م 
كها يي از مفاه مي  2تكوين م 
مثالوارهاي 1متشكل از بلو 

كار كدگزاري انتخابي چناچه پيشتر گفته شد ،از متن كدگزاري محوري آغاز ميشو طبار و د هه هههي م يطخ و يكيناك   
ميان آن دو وجود ندارد .شايد بتوان مركز ثقل كدگزاري انتخابي را كشف مقول ( يلصا ه

ديدپ اي هههه هههههي) دانس هك ت   

جرقهي آن در مرحلهي كدگزاري محوري ميجهد .با ورود به مرحله كدگزاري انتخابي محقق ميكوشد روابط م ناي

مقولههاي فر يع  3با مقولهي اص يل را هرچه بيشتر بفهمد و اعتبار شبكهي معنا يي  4ب ار هدمآ تسد ه راب دنچ اب (

   

پرسش مجدد از مطلعين يلك دي و پر كردن شكافها از طريق گردآوري دادهها) مورد برسي قرار دهد و پس از حك و
اصال ميظنت هب مزال ح يرظن ههاي كه از اعتبار و ثبات بيشتري برخوردار است ،نايل بيايد.
1

Paradigm
Blocks
3
Subcategories
4
Semantic Net
2
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بحث
با توجه به اینکه روش پژوهش حاضر از نوع دانش بنیاد می باشد ،لذا معیار پایانی فرآیند گردآوری و تجزیه و تحلی داد ل ه ههاا
در روش تحقیق داده بنیاد ،کفایت نظری است .به این معنا که دیگر مقوله و یا مفهوم جدیدی در پژوهش حاضر به دلیل اشباع
شدن وجود نخواهد داشت .جدول زیر چگونگی تحقق این معیار در پژوهش حاضر را نشان می دهد.
جدول ( )5-4فرآیند ظهور مقوالت تا مرز کفایت نظری
ظهور مقوالت جدید

اصالح مفاهیم قبلی

P

37

19

6

-

تعداد کدهای باز
N

49

18

5

-

D

30

15

4

-

W

31

11

3

-

N

23

11

2

-

AS

25

11

4

-

G

93

19

7

-

GH

93

12

7

-

04

10

5

-

ZE

21

11

5

-

ZD

22

8

6

-

R

31

10

6

-

F

25

9

5

-

FM

45

12

6

-

Z

ظهور مفاهیم
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با توجه به نتایج حاصل از کدگذاری می توان گفت که پ راد رضاح شهوژ ای   

 12مقول م و طبترم یلصا ه و رب رث    

الگوی بازاریابی کارآفرینانه می باشد .که از طریق کدگذاری در مصاحبات در پژوهش حاضر حاصل شده است .این
مقولهها عبارتند از:
 گرایش کارآفرینانه
 برندسازی شخصی
 یادگیری سازمانی
 آمیخته بازاریابی کارآفرینانه
 نوع کسب وکار
 رشد کسب وکار
 رضایتمندی مشتریان
 مزیت رقابتی
 بودجه بازاریابی
 بازاریابی استارتاپی
 سازمان فروش و بازاریابی
 عملکرد نوآورانه
 رقابت
 پذیرش بازار
 سرمایه اجتماعی

برنامهریزی منطقهای در تدوین 587 ...

 یادگیری سازمانی
 تجربه پیشین
 سرمایه گذاران
 تیم کارآفرین
در ابتدا ظهور هر یک از مقوله گزارش شده و در نهایت مدل نهایی پژوهش مبنی بر الگوی بازاریابی کارآفرینانه گزارش شده
است.

نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی بازاریابی کارآفرینانه (شرکتهای نوپای نوآور) انجام شده است .به منظور دستیابی
به هدف پژوهش ابتدا با استفاده از مصاحبه از جامعه آماری که شامل خبرگان بخش استارتاپهای اینترنتی می باشنددد،
سواالتی مبنی بر لع ل و عوامل (چیستی و چرایی) بازاری راتسا رد هنانیرفآراک یبا تا هپ ا  ی ایرا هلوقم؟تسا مادک ین
محوری در الگوهای بازاریابی کارآفرینانه ،عوامل زمینهای در ش و یریگ لک

      

ک یبایرازاب یزاس میمصت ا نانیرفآر هههههه ههههههه،

عوامل مداخلهای و راهبردهای مدنظر بازاریابی استارتاپهای ایرانی ،پیامدها و دس انیرفآراک یبایرازاب یاهدروات ن رد ه

  

کسب وکارهای نوآور ایرانی چیست؟ از جامعه آماری پرسیده شد.
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش نش یرازاب یوگلا رد هک داد نا ابی هپاتراتسا رد هنانیرفآراک  ا  ی ا ری ا وع ین ام للللللللللللللللل ی
همچون مشتری مداری ،فرصت گرایی ،نوآوری ،شبکه سازی ،انعطاف پذیری ،خلق ارزش و کش ییازسب عبانم ف    
دارند .از طرفی جهت پیاده سازی الگوی بازاریابی کارآفرینانه عوامل مداخله گر بسیاری وجود دارد ،کهمی تواند بر
شدت یا نحوه اجرای اقدامات بازاریابی استارتاپها تاثیر بگذارد .از طرفی نتایج حاصل پژوهش نشان داد که تجربی تا
تیم استارتاپی در جذب منابع از بازار و سرعت پاسخ به تغییرات موثر است.
بازاریابی کارآفرینانه ماهیتی تجربه گرا و تعاملی دارد و هر چه کارآفرینان در طی فرآیند توسعه استارتاپ ،ارتب و طا
یادگیری باالتری نسبت به انتظارات مشتریان و اقتضائات اکوسیستم کارآفرینی ایران داشته باشند ،ش و یرادیاپ سنا
رشد این کسب وکارهای افزایش می یابد.

9931  تابستان، شماره سوم، سال دهم،) فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای588

ی بازاری  یبا ووو جذ ببب مش رد نایرت
 محورهای مصاحبه حول الگو انیرفآراک یبایرازاب ی ن ههه هههه و روش اه ی ی،در این پژوهش
       استارتاپها و راهکارها و پیامدهای این نوع از مدل بازاریابی و روشهای متناسب ب ئاضتقا ا ا رب اهراکو بسک نیا ت
ن محوررر
 عم یرت هد نن نن... .. اساس الگوهای مد نظر متخصصین در برنامهریزی اینگونه کسب و کارهاا ترسی ممم ش تسا هد
،ی
 سیاسی ی،ی
ط اقتص دا ی ی
ط زمین ننهای) ش یار ط ط
مصاحبه که اکثر مصاحبهها با آن آغاز شد عبارت بود از" باا توجههه بههه ش یار ط ط
 مدل بازاریابی کسب وکارهای نوپای نوآور نسبت به روشهای،اجتماعی و فرهنگی و رقابتی در بازار( در سطح کشور
یهای منحصر به فرد مدل
  ویژگ،سنتی بازاریابی در شرکتهای تثبیت شده چه تفاوتی را به همراه دارد؟ به عبارت دیگر
 هررر مش نک تکرا ند هه ههه بههه،"در این راستا و در ادامه مص بحا ههه. بازاریابی کارآفرینانه در کسب وکارهای نوآور چیست؟
.مواردی اشاره داشتند که در ذیل به تحلیل آنها می پردازیم

 مرحلهای به بخشهاا و اج از ی ی3 جهت تحلیل دادهها و بر اساس نظریه کوربین استراوس که از طریق فرایند کدگذاری
ی
مفهوم (کد باز) از این مصاحبهها استخراج شددد و25 ، در مرحله کدگذاری باز، (Grbich, 2007)اطالعات توجه دارد
. مقوله هسته (کد انتخابی) به دست آمد1 مقوله فرعی (کد محوری) و6 ،از بررسی دقیقتر و اتصال بین مفاهیم

.ت
از جمله مقولههای کشف شده و پر تکرار از تحلیل مص بحا ههههاا " مش یرادم یرت    " و " فرص یارگ ت ی    " است ت
    ش تیلاعف عور،ی
بسیاری از کسب وکارهای نوپای نوآوری ایرانی فعال در حوزه دیجیتال و کسب وکارهای اینترنتی ی
 تغییرات در ارائه خ تامد.آنها براساس نیاز مشتریان ایرانی و نقص محصوالت و خدمات موجود در بازار بوده است
.و تصمیم گیری در مورد محتوا و روش و ابزار تبلیغاتی استارتاپها نیز بر همین اساس صورت گرفته است
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