فصلنامه علمی  -پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی
سال دهم ،شماره دوم ،زمستان ( 1397پیاپی )38

پیش بینی بازاریابی کار آفرینانه بواسطه برنامه ریزی استراتژیک
(به انضمام مطالعه موردی)
جالل عبدی هوالیی ،1سعید صفاریان همدانی ،2رضا یوسفی سعیدآبادی 3و
محمد تقی پور

4

چکیده
این پژوهش به بررسی «رابطه برنامه ریزی استراتژیک با بازاریابی کار آفرینانه در بانک صادرات منطقه
شمال تهران» پرداخته است .روش تحقيق از نظر ماهيت روش جمع آوری اطالعات توصيفی از نوع
همبستگی است و از نظر هدف ،کاربردی است .جامعه آماری شامل کليه کارکنان شاغل در بائک صادرات
منطقه شمال تهران به تعداد  0011نفر در پنج حوزه و شش شعبه ممتاز است ،که  051نفر زن 051 ،نفر مرد
می باشند .برای تعيين حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان  ،تعداد  090نفر تعيين ،که با استفاده از
روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسيت 05 ،زن و  012مرد به عنوان نمونه آماری انتخاب
گردیدند .ابزار گردآوری اطالعات دو پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای مدل برایسون (،)0999
پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه فيور و همکاران ( )0100است .پایایی با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای
پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک  1/20و پرسشنامه بازاریابی کارآفرینانه به ميزان  1/02بدست آمد .تجزیه و
تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSنشان داد رابطه همبستگی معنی داری بين برنامه ریزی
استراتژیک با چهار مولفه بازاریابی کارآفرینانه دارد« .مدیریت ریسک» و «فرصت هشياری » از مولفه های
بازاریابی کارافرینانه در بانک صادرات منطقه شمال تهران (آماره  ، t = 4.105با مقدار  Sig. =11100؛
آماره  ، t=01100با مقدار  )Sig. = 11102بيشترین تاثير را از یرنامه ریزی استراتژیک می پذیرد .و کمترین
تاثير مربوط به مولفه « ایجاد ارزش » با (آماره  ، t = -015.5با مقدار  )Sig = 11001می باشد.
کلمات کليدی :بازاریابی،کار آفرینانه،برنامه ریزی ،استراتژیک
1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
2گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
3مدیرگروه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری
4دانشگاه آزاد اسالمی -واحد علوم و تحقیقات -باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
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مقدمه
فرآیند اتخاذ یک تصميم استراتژیک با تشخيص مسئله استراتژیک شروع می شود .یک پنجره
فرصت مدت زمانی است که می توان از یک فرصت بهره برداری نموده و یا آن را از دست داد .به
بيانی دیگر ،یک پنجره فرصت ،دوره ای کوتاه می باشد که در آن انجام اقدامات معطوف به بهره
برداری از فرصت مفيد واقع می گردد .اغلب ،یک پنجره فرصت به سرعت بسته می شود ،این بدان
معناست که می بایست فردی دست به عمل زده و علی رغم هرگونه احتمالی با فرصت مواجه گردد.
هنگامی که فرصتی پيش می آید ،برخی می گویند که «فرصت در حال در زدن است» 1.این اصطالح
در دامنه وسيعی از علوم ،از ستاره شناسی گرفته تا اقتصاد ،بکار می رود .یکی از کاربردهای ویژه این
اصطالح در کارآفرینی است .موضوع محوری علم کارآفرینی «فرصت های نوآورنه» است و از این رو،
هر لحظه با باز شدن پنجره فرصت ،احتمال روی دادن کارآفرینی بيشتر می شود (حسينی و همکاران،
.)000.
بازاریابی کارآفرینانه ،شناسایی فعال و بهره برداری از فرصت ها برای به دست آوردن و حفظ
مشتریان سودآور ،از طریق رویکردهای نوآورانه به مدیریت ،ریسک و اهرم کردن منابع برای ایجاد
ارزش را بوجود می آورد (موریس 2و همکاران .)0110،تفاوت دو رویکرد بازاریابی سنتی و کارآفرینانه
را می توان مانند طيفی مجسم کرد که بازاریابی سنتی با ویژگی هایی مانند اجتناب از ریسک کردن
و کنترل محوری در یک سر طيف ،و بازاریابی کارآفرینانه با درجة باالی کارآفرینی در طرف دیگر
طيف قرار گرفته است .بازاریابی کارآفرینانه در شرایط محيطی پویا و پرآشوب کاربرد دارد؛ جایی که
بازاریاب ها باید به مثابة نوآوران یا عامالن تغيير عمل کنند .اما شرایط محيطی در بازاریابی سنتی
ایستاتر است و درمورد بازارهای موجود و شناخته شده انجام می از تلفيق تعریف انجمن بازاریابی
آمریکا و تعاریف کارآفرینی ،تعریف جدیدی از بازاریابی کارآفرینانه ارائه شده است.
بازاریابی کارآفرینانه شامل همة اعضای سازمان است که برای یکپارچه سازی اولویت های
مشتری ،هوش رقبا و دانش محصول در روند ایجاد و ارائة ارزش برتر به مشتریان عمل می کنند و
Opportunity is knocking
Morris
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متضمن تمرکز بر بازار ،توليد بينش خالق ،شناسایی فرصت ها و منابع جدید نوآوری ،توانایی ریسک
پذیری ،منابع اعمال نفوذ به مثابة سبک رفتار بازاریابی شکل داده شدۀ شخصيت و ویژگی های
مدیران است( .جونز و رولی.) 0100،0
بانک صادرات با توجه به بوجود آمدن بازارهای رقابتی در این بخش ،شدت تحوالت را در زمينه
رقابت و نيازمندی شناخت و استفاده به موقع از فرصت ها دریافته است .بنابراین ضرورت برنامه ریزی
استراتژیک برای شناخت دقيق فرصت های بازاریابی با رویکرد کارآفرینانه به شدت احساس می شود.
بیان مساله
داشتن توان آینده نگری ،شناسایی محيط و برنامه ریزی اثر بخشی جهت موفقيت در آینده در
گروی دارا بودن تفکر استراتژیک است .اینکه چرا بعضی از شرکت های بزرگ و موفق در مدت
زمان کوتاهی با از دست دادن سهم بزرگی از بازار خود به موقعيتی معمولی و حتی تأسف بار تنزل
یافته اند و اینکه چرا برخی شرکت های کوچک و گمنام یکباره به جایگاه ممتازی در صحنه رقابت
بين الملل رسيده اند ،بدین علت است که متخصصان علم مدیریت ،آن را در مفهومی به نام
استراتژی و مدیریت استراتژیک جستجو می کنند .دارا بودن برنامه ریزی استراتژیک به مدیران
کمک می کند برای سازمان خود نوعی مزیت رقابتی در محيط ایجاد کرده و به راحتی نوسانات
سياسی و اقتصادی و اجتماعی را تحمل کرده و حتی بر آنها غلبه کنند(.عربشاهی)0002،
برخی کسب و کارها در کمتر از یک سال به بهره برداری می رسند و برخی کسب و کارها به
بيش از ده سال وقت نياز است تا بهره برداری شوند .بنابراین در مورد طول زمانی مناسب پنجره
فرصت نمی توان یک حکم کلی صادر کرد  .بازارها در طی زمان با نرخ های متفاوت رشد می کنند و
هر چه یک بازار سریعتر بزرگ شود ،فرصتهای بيشتری در آن وجود دارد .وقتی بازار به بلوغ رسيد،
پنجره شروع به بسته شدن می کند .در عمل شرایط بازار متالطم است و شرایط مساعد و نامساعد به
طور متوالی ظاهر می شوند .سرعت تشخيص و اقدام برای بهره برداری از فرصت در زمان ،بسيار
مهم است .بنابراین تشخيص و بهره برداری از فرصت ها موضوع اصلی و جوهره علم کارآفرینی
دانسته شده است .در واقع بدون مطالعه مکانيزم ها و عوامل مؤثر بر زایش و بالندگی فرصت های
1 Jones &Rollie
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کارآفرینی نمی توان به فهم دقيقی از کليت کارآفرینی دست یافت .امروزه ،فرصت های کارآفرینانه در
بازار به شدت رقابتی ،با توجه به سرعت و نرخ باالی تغيير نيازهای پنهان ،در هر لحظه در حال باز
کردن پنجره های فرصت جدیدی هستند که باید برای مواجهه با آنها گوش به زنگ بود .در جستجو
برای دستيابی به مزیت رقابتی در کسب و کار ،مزیت در برخورداری و هوشياری نسبت به پنجره های
فرصت ،بویژه فرصت های کارآفرینانه ،یک سالح استراتژیک بشمار می آید (طالبی و زارع.)0002 ،
لذا محقق در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش اصلی می باشد که «چه رابطه ای بين
برنامه ریزی استراتژیک با بازاریابی کارآفرینانه در بانک صادرات منطقه شمال تهران وجود دارد؟».
ضرورت و اهمیت پژوهش
اولين ارزش و اولویت برنامه ریزی استراتژیک ،کمک به سازمان برای فعاليت موفق در محيطی
پيچيده و پویا است .از برنامه ریزی استراتژیک به عنوان ابزاری برای ایجاد و هدایت تغييرات سازمانی
استفاده می کند( .هانگر و همکاران)02: 0002،0
پژوهش ها نشان می دهد که عملکرد سازمان هایی که به برنامه ریزی استراتژیک می پردازند
بيشتر و بهتر از دیگر سازمان هاست .دستيابی به یک حلقه ارتباطی مناسب بين محيط یک سازمان و
استراتژی های آن ،ساختار و فرآیندهای آن سازمان ،آثار مثبتی بر عملکرد آن دارد(.همان منبع )00:
برنامه ریزی استراتژیک توانایی سازمان را برای حل مسائل و مشکالتی که در پيش روی سازمان
قرار دارد ،افزایش می دهد (.پيرس و همکاران)02: 0002، 0
بازاریابی بعنوان یک فلسفه سازمانی در ارتباط با یک مجموعه ای از ارزشها و اعتقادات مرتبط با
اهميت محوری مشتری برای موفقيت سازمان می باشد .این تعریف بدین صورت اصالح و پاالیش
می شود که مفهوم بازار یا موقعيت مشتری ،که مستلزم آناست که یک درک و شناختی از نيازهای
مشتری می بایست مقدم باشد و وی را از ایجاد وگسترش و نيز بازاریابی کاالها و خدمات آگاه
نماید .بيشتر تعاریف بازاریابی در ارتباط با این سطح معنایی می باشد ،برای مثال تعریف انستيتو

1

Hanger et al.
2 Pierce et al.
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چارترد 0انگلستان از بازاریابی اظهار می کند که بازاریابی عبارت است از فرآیند مدیریتی مسئول
جهت معرفی ،پيشی گرفتن و جلب رضایت مشتری و تعيين مقتضيات سودآوری.
ضرورت بازاریابی تا زمانيکه فاصله توليد کننده و مصرف کننده کوتاه بود  ،توليد کننده از نيازها ،
خواسته ها  ،سالیق  ،آداب و رسوم مصرف کننده مطلع بود و به وجود بازاریابی و مدیریت بازار نيازی
احساس نمی شد اما در شرایط اقتصادی که بسياری از شرکت های بزرگ مرزهای ملی را برای
فعاليت های تجاری خود کوچک یافته اند  ،جهانی فکر می کنند ،جهانی توليد می کنند  ،و در سطح
جهانی محصوالت خود را توزیع می نمایند  ،فعاليتهای بازاریابی زیادی باید انجام شود تا کاال از توليد
کننده به مصرف کننده برسد  .در واقع بازاریابی شامل کليه عملياتی است که در فاصله توليد تا
مصرف باعث تسریع در جریان هدایت کاالها یا خدمات به سوی مصرف کننده می گردد .
به نظر می رسد بازاریابی کارآفرینانه یک مفهومی است که تا کنون به سختی قابل درک است.
هيلز و هالتمن 0نشان دادند که مفهوم بازاریابی کارآفرینی را می توان با استفاده از مفاهيم بازاریابی
سنتی توضيح داد  ،اما هرگز به طور کامل و بدون درک جنبه های تئوری کارآفرینی نمی توان
بازاریابی را شرح داد.کارآفرینی و رهبری در ارتباط تنگاتنگ هستند .برای موفقيت  ،کارآفرین باید
مهارت های رهبری را دارا باشد.
رهبری قابليت هدایت راه و دنبال کردن دیگران را پيشنهاد می دهد .کارآفرینی داللت دارد بر
قابليت  ،داشتن انتخاب هدف  ،برای پيدا کردن و یا جمع آوری منابع الزم برای دستيابی به آن؛
ممکن است به یک ابتکار و فراتر یا حتی بر ضد راه معمول انجام کارها نياز باشد .چه نشانی از آن در
هنر است؟ چه نشانی از آن در بازاریابی  ،به خصوص برای سازمان هایی مانند ارکستر سمفونی ،سينما
ها یا موزه است؟
بازاریابی به مطالعه در مورد کارآفرینی چيزهای زیادی ارائه می دهد و به همين ترتيب کارآفرینی
می تواند به بازاریابی به عنوان کليد عملکرد در داخل شرکت نگاه کند ،که می تواند نوآوری و
خالقيت را دربر بگيرد که درک فاصله بين دو رشته علمی به عنوان داشتن مناطق مجزا از هم تفاوتها
و نيز همپوشانی ها با یکدیگر است .تفاوت ها در ميان بازاریابی سنتی است که در یک محيط سازگار
Chartered
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به کار می آید  ،جایی که در آن شرایط بازار پيوسته اند و شرکت رضایت بخش است به وضوح درک
نيازهای مشتری و کارآفرینی ناب که در محيط نامشخص بکار می آیند ،جایی که در آن شرایط بازار
ناپيوسته اند و نيازهای بازار هنوز معلوم نيست .همپوشانی در دو حوزه وجود دارد؛ اول جایی که در آن
شرایط بازار مستمرند و کارآفرینی کمک می کند به فرآیند شناسایی نيازهایی که هنوز درک نشده و
در مرحله دوم در بازار ناپيوسته جایی که کارآفرینی راهنمای استراتژی بازاریابی توسعه نيازهای موجود
در محيط جدید است .در واقع محققان رابطه را به عنوان تمرکز بر شناسایی فرصت های در حال
تغيير محيط درک می کنند.
اهداف پژوهش
هدف کلی
بين برنامه ریزی استراتژیک با بازاریابی کار آفرینانه در بانک صادرات منطقه شمال تهران رابطه
وجود دارد.
هدف ویژه
پيش بينی بازاریابی کار آفرینانه بواسطه برنامه ریزی استراتژیک.
مدل پژوهش

فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی
بين برنامه ریزی استراتژیک با بازاریابی کار آفرینانه در بانک صادرات منطقه شمال تهران رابطه
وجود دارد.
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متغير مالک :بازاریابی کار آفرینانه
قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی  :بررسی رابطه بين برنامه ریزی استراتژیک با بازاریابی کار آفرینانه در بانک
صادرات منطقه شمال تهران که در حوزه مدیریت اجرایی (استراتژیک) قرار دارد.
قلمرو زمانی  :این تحقيق از نيمه دوم زمستان  0095تا تابستان  0092انجام شد.
قلمرو مکانی  :در این تحقيق ،حوزه های  5گانه و  2شعبه نمونه بانک صادرات منطقه شمال
تهران مورد مطالعه قرار گرفت.

پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش در داخل کشور
موسوی و همکاران ( )0092به بررسی تاثير برنامه ریزی استراتژیک در توسععه کعارآفرینی و
ارتقاء عملکرد صنایع شيالت استان هرمزگان (حوزه پرورش ميگو) پرداختند .نتعایج آزمعون فرضعيات
بيانگر این است که بين تمام ابعاد متغير برنامه ریزی اسعتراتژیک و کعارآفرینی سعازمانی در سعازمان
شيالت استان هرمزگان رابطه معنادار و مستقيمی وجود دارد.
میرچی و همکاران ( )009.در پژوهشی به بررسی چگونگی تشخيص فرصت کارآفرینانعه از
طریق شبکه های اجتماعی پرداختند .هدف اصلی این پژوهش شناسایی نقش شبکه هعای اجتمعاعی
کارآفرینان در تشخيص فرصت کارآفرینی بود.
صادقی وسبحانی و رهنورد آهن ( )0090در پژوهشی به تحليل تاثير اثربخشی سيستم های
اطالعات بازاریابی بر کارآمدی فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی و عناصعر آن در بانعک هعای
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ایران پرداختند  ..نتایج حاصل از نظرات مدیران ارشد یا کارشناسان خبره واحد طرح و برنامه بانک هعا
که طی پرسشنامه ای که صرفا به همين منظور طراحی و اجرا شده بود ،نشان می دهد کعه محتعوای
خروجی سيستم های اطالعات بازاریابی تاثير زیادی بر کارآمعدی فرآینعد برنامعه ریعزی اسعتراتژیک
بازاریابی دارد
براهویی و محمدی نژاد ( )0090در تحقيقی به بررسی مدیریت اسعتراتژیک و کعارآفرینی در
شرکت مدیریت توليد برق جنوب پرداختند .نتایج نشان داد که بين کنترل مالی  ،برنامه ریزی منعطف
 ،افق زمانی برنامه ریزی و مشارکت برنامه ریزی با کارآفرینی ارتبعاط معنعادار وجعود دارد  .امعا بعين
بررسی محيط و کنترل استراتژیک با کارآفرینی ارتباط معناداری وجود ندارد.
ابراهیمی نژادو قادری( )0090به بررسی تأثير برنامه ریزی استراتژیک کارآفرینانه بر عملکعرد
سازمانی صنایع غذایی شهرستان شيراز از دیدگاه مدیران پرداختند .نتعایج تحقيعق نشعان داد بعه جعز
کاوش محيطی ،سایر ابعاد برنامهریزی استراتژیک کارآفرینانه بر عملکرد تأثير مثبت و معنعیدار معی-
گذارد.
رضایی نور و رضایی ( )0090به بررسی نقش معدیریت اسعتراتژیک در کعارآفرینی سعازمانی
نيروگاه برق نکا پرداختند .نتایج بررسی نشان داد که بعين ابععاد معدیریت اسعتراتژیک بعا کعارآفرینی
سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .این نتعایج معی توانعد بعرای شعرکت هعایی کعه بعدنبال
کارآفرینی بيشتر هستند ،سودمند بوده و به محققان برای درک بهتر ظرافت ها در رابطه بين مدیریت
استراتژیک و کارآفرینی سازمانی کمک کند که در این راستا پيشنهاداتی برای مدیران نيروگاه نيز ارائه
شده است.
ونوس ( )0090در پژوهش خود به «بررسی تأثير ابعاد ارزشی بازاریابی رابطه منعد بعر وفعاداری
مشتری به برند گوشی های تلفن همراه» پرداخته است .نتایج پژوهش نشان می دهد ،از ميعان ابععاد
ارزشی بازاریابی رابطه مند تنها سه متغير منافع عملکردی ،منافع نمادین و منافع تجربی بعر وفعاداری
نگرشی تاثير داشته اند..
رضوانی و همکاران ( )0000در پژوهشی به مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه بين المللی
در بنگاه های کارآفرین ایرانی؛ بخش صنایع غذایی پرداختند .نتایج بررسی نشان داد که عناصر
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تشکيل دهنده ی بازاریابی کارآفرینانه بين المللی شامل 6موضوع 24 ،بعد و  191جز هستند که
در دوره های زمانی مختلف ویژگی های متفاوتی به خود می گيرند .در ضمن این فرضيه تقویت شد
که فرایند بازاریابی کارآفرینانه بين المللی به صورت تکاملی و شامل پنج مرحله ی فروش محدود و
فعاليت های اوليه بازاریابی ،فروش مناسب و فرصت طلبانه ،بازاریابی متنوع ،بازاریابی سودآور و
منسجم ،بازاریابی بيش فعاالنه است.
آقاجانی و کیاکجوری و رودگرنژاد ( )0002مدلی مفهومی از برنامعه ریعزی اسعتراتژیک در
بخش کارآفرینی ایران ارایه نمودند .آنها معتقدند امروزه با توجه به روند روز افزون تغييعر و تحعوالت
محيطی ،توجه جوامع بشری برای رسيدن به سطوح بعاالی تععالی و تسعهيل در امعر زنعدگی و رفعع
مشکالت و نيازهای خود و همينطور سازمانها برای رسيدن به سطوح باالی بهره وری و کسب مزیت
رقابتی به سمت برنامه ریزی استراتژی جلب شده است. .
پیشینه پژوهش در خارج از کشور
تی سای )0100( 0بيان می کند که بازاریابی رابطه مند استراتژیک به طور مستقيم بر بهبود مولفه
های وفاداری مشتریان و همچنين افزایش عالقه و تعهد آنها نسبت به نام تجاری کامالً موثر است.
موریس و پاول )0902( 0رابطه بين رویکردهای کارآفرینی و بازاریابی شرکت هعای نوپعا را معورد
بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از حمایت از فرضيه تحقيق است .نمرات کارآفرینی برای شعرکت هعا،
تعيين شده توسط جمع آوری مقياس  00مورد ،باالتر بود برای شرکت هعایی کعه در آن یعک بخعش
بازاریابی رسمی وجود داشت ،که در آن حرفعه ای بازاریعابی در مقعام اجرایعی ارشعد بعود ،کعه در آن
تحقيقات بازاریابی یک فعاليت منظم است ،و در صورت بازاریابی احساس می کنعد نقعش مهمعی در
نوآوری و جهت استراتژیک شرکت داشته باشد
روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی است و از نظر ماهيت روش جمع آوری اطالعات توصيفی از
نوع همبستگی 0است .در این تحقيق رابطه همبستگی متغير پيش بين «برنامه ریزی استراتژیک» با
1

Tsai
Morris and Paul
3
Correlation
2
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متغير مالک «بازاریابی کار آفرینانه» در بانک صادرات منطقه شمال تهران مورد بررسی قرار می
گيرد.
جامعه آماری
جامعه آماری شامل کليه کارکنان شاغل در بائک صادرات منطقه شمال تهران  0011نفر در پنج
حوزه و شش شعبه ممتاز می باشد می باشد ،که  051نفر زن ،و  051نفر مرد می باشند .که توزیع ان
در جدول ( )0-0آمده است.
حجم نمونه و روش نمونه گیری
برای تعيين حجم نمونه کارکنان از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد .با توجه به جامعه آماری
 0011نفر  ،حجم نمونه به تعداد  090نفر تعيين گردید ،که با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی
طبقه ای بر حسب جنسيت 05 ،زن و  012مرد به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند ،که توزیع ان
در جدول زیر آمده است.
جدول  : 0جامعه و نمونه آماری کارکنان بانک صادرات منطقه شمال تهران
کارکنان

جامعه آماری

(درصد)

نمونه آماری

زن

051

09102

05

مرد

051

21100

012

جمع

0011

()011

090

روش تجزیه و تحلیل داده ها
.جهت تجزیه و تحليل اطالعات به دست آمده از جامعه آماری به وسيله پرسشنامه از نرم افزار01
 spssاستفاده شده است و برای تجزیه و تحليل فرضيه های پژوهش نيز از آزمون همبستگی
پيرسون و رگرسيون استفاده شده است..
آزمون فرضیه
فرضیه  :برنامه ریزی استراتژیک قادر به پیش بینی مولفه های بازاریابی کار
آفرینانه می باشد.
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جدول : 0مدل
مدل

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب تعيين چندگانه

ضریب تعيين تعدیل شده

تخمين خطای استاندارد

0

1/290

1/..2

1/.05

1/.51

جدول : 0تحليل واریانس یک طرفه متغير وابسته بازاریابی کارآفرینانه
مدل
0

رگرسيون
باقيمانده
جمع

جمع مجذورات
30.491
44.471
74.962

درجه آزادی
8
375
000

ميانگين مجذورات
3.618
0.219

معنی داری Sig.
1/111

F
19.282

بر اساس اطالعات جداول باال مقدار ضریب همبستگی چندگانه برابر با  0.69همبستکی خوبی را
نشان می دهد ،همچنان ضریب تعيين چندگانه برابر با  0.45توانسته است ،برازش مدل را پيدا
کند.به عبارت دیگر در مدل رگرسيونی ،ضریب تعيين چندگانه  45درصد واریانس متغير وابسته
بازاریابی کارآفرینانه را بيان می کند ،که با توجه به مقدار  ، F = 19.282و با مقدار = 1/111
 Sig.در سطح خطای  α =0/01معنی دار است.
جدول : .ضرایب متغير بازاریابی کارآفرینانه
مدل

0

ثابت
(ثابت)
فرصت هشياری
نععوآوری معطععوف بععه مصععرف
کننده
ایجاد ارزش
مدیریت ریسک

ضریب استاندارد شده
خطای استاندارد
B
0.150
3.258
0.178
0.198
0.134
0.241
-0.144
1/050

0.101
0.180

Sig.
Beta

t

0.455
0.501

22.161
2.023
1.802

0.000
0.037
0.090

-0.026
0.466

-1.545
4.105

0.280
11100

بر اساس اطالعات جدول  ، .معنی داری اثرات متغير مستقل برنامه ریزی استراتژیک آزمون شده
است.نتایج نشان می دهد  « :مدیریت ریسک » و «فرصت هشياری »از مولفه های بازاریابی
کارافرینانه در بانک صادرات منطقه شمال تهران به ترتيب با (آماره

t = 4.105

 ،با مقدار
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Sig. = 11100

؛ آماره t = 01100

 ،با مقدار  Sig. = 11102بيشترین تاثير را از یرنامه ریزی

استراتژیک می پذیرد .و کمترین تاثير مربوط به مولفه « ایجاد ارزش » با (آماره t = -015.5

 ،با

مقدار  ) Sig = 11001می باشد.
فرضیه اصلی :بين برنامه ریزی استراتژیک با بازاریابی کار آفرینانه در بانک صادرات منطقه
شمال تهران رابطه وجود دارد.
فرض های آماری :

H0: ρ = 0

H1: ρ ≠ 0

جدول : 5آزمون فرضيه اصلی
آزمون همبستگی فرضيه اصلی
همبستگی پيرسون

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک

بازاریابی کارآفرینانه

ضریب تعيين

0

*1209

115.20

سطح معنی داری(دو دامنه)
تعداد
همبستگی پيرسون

بازاریابی کارآفرینانه

سطح معنی داری(دو دامنه)
تعداد

11209
11111
090

*

11111
090
0

همبستگی در سطح 0000معنی دار است (دو دامنه).

*

بر اساس داده های جدول ، 5سطح معنی داری بدست آمده برابر با  11111است ،از اینرو مقدار p-
 valueدر سطح خطای  1/15معنیدار میباشد ،بنابراین با احتمال  95درصد اطمينان فرضيه
پژوهش تایيد میشود .با توجه به اینکه ضریب همبستگی پيرسون برابر با مقدار  11209میباشد ،
رابطه بين دو متغير مثبت  ،مستقيم و کامل است ،بنابراین بين برنامه ریزی استراتژیک با بازاریابی کار
آفرینانه رابطه معنی داری وجود دارد.
همچنان ضریب تعيين محاسبه شده نشان می دهد 5.120درصد از متغير «بازاریابی کارآفرینانه»
به واسطه متغير «برنامه ریزی استراتژیک» قابل پيش بينی است.
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یافته های پژوهش
نتایج توصیفی داده ها
اعضای نمونه آماری  20درصد ( 012نفر) مرد ؛ و  09درصد ( 05نفر) زن می باشند؛ نمونه آماری
حدود  52درصد ( 020نفر) در سنين  00تا  .1سالگی؛  00درصد ( 95نفر) در سنين  .0تا  51سالگی؛
و بيش از  9درصد ( 02نفر) باالی  50سال سن دارند ؛ اعضای نمونه آماری  51درصد ( 0..نفر)
ليسانس  00 ،درصد ( 0.نفر) فوق ليسانس ؛ و حدود  09درصد دیپلم ( 01نفر) و ( 00نفر) فوق دیپلم
می باشند؛ اعضای نمونه آماری حدود  .1درصد ( 005نفر) دارای تجربه کاری باالتر از  02سال ؛
 .2125درصد ( 002نفر) دارای تجربه کاری  2تا  05سال ؛ و  0.درصد ( .1نفر) دارای  0تا  5سال
سابقه خدمت در بانک صادرات منطقه شمال تهران می باشند.
نتایج استنباطی داده ها
مقادیر بدست آمده از انجام آزمون کولموگروف -اسميرنوف نشان می دهند تمام متغيرهای
پژوهش از توزیع نرمال پيروی می کنند.
آزمون رگرسيون چند متغيره فرضيه نشان می دهد  « :مدیریت ریسک » و «فرصت هشياری »از
مولفه های بازاریابی کارافرینانه در بانک صادرات منطقه شمال تهران به ترتيب با (آماره t 4.105
=  ،با مقدار  Sig. = 11100؛ آماره  ، t = 01100با مقدار  Sig. = 11102بيشترین تاثير را از
یرنامه ریزی استراتژیک می پذیرد .و کمترین تاثير مربوط به مولفه « ایجاد ارزش » با (آماره -015.5
=  ، tبا مقدار  ) Sig = 11001می باشد.
آزمون همبستگی پيرسون فرضيه اصلی نشان داد بين برنامه ریزی استراتژیک با بازاریابی
کارآفرینانه  ،با مقدار  11209رابطه معنی داری وجود دارد .ضریب تعيين محاسبه شده نشان می
دهد 5.120درصد از متغير « بازاریابی کارآفرینانه » به واسطه متغير «برنامه ریزی استراتژیک» قابل
پيش بينی است.
بحث و تفسیر و نتیجه گیری
یافته های حاصل از بررسی ادبيات و پيشينه تحقيق نشان داد که برنامهریزی استراتژیک فرایند
گستردهای است که میتواند کل کسب و کار و یا بخشی از یک کسب و کار ،از قبيل بازاریابی را
دربرگيرد .استراتژیهای بازاریابيکارآفرینانه از برنامههای استراتژیک گرفته میشوند .برنامهریزی
استراتژیک برای ایجاد یک سازمان ،بخشهای مختلف آن و یا حتی بازیگران شخصی آن ،از طریق
برنامه بازی یا نقشه راه ،برای رسيدن به اهداف و مقاصد خاص طراحی شده است .برنامهریزی
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استراتژیک اثرات و فرصتهای داخلی و خارجی را برای در نظر گرفتن آنها در ایجاد استراتژیها و
تاکتيکها شناسایی میکند .از نقطهنظر بازاریابی کارآفرینانه ،برنامهریزی استراتژیک به بانک صادرات
 ،جهت شناسایی فرصتهای جدید بازار و همچنين تهدیدات رقابتی جدید کمک می کند.
در این پژوهش بازاریابی کارآفرینانه به عنوان شناسایی و بهره برداری بيش فعاالنه از فرصت ها
برای دستيابی و حفظ مشتریان بانک صادرات ،از طریق رویکرد های نوآورانه به مدیریت ریسک،
خلق ارزش مشخص گردید .صاحبنظران نشان دادند رفتار بازاریابی کارآفرینانه از تفکر کارآفرینانه:
نوآوری ،ریسک پذیری ،کنش پذیری و فرصت طلبی  ،شکل می گيرد .در مجموع این تفکر پایه ای
برای تمرکز به چهار فاکتور مهم را به عنوان چهارچوب مفهومی تحقيق حاضر فراهم ساخت.
همچنان یافته های حاصل از بررسی ميدانی تحقيق نشان داد ،فرضيه اصلی و فرضيه فرعی
پژوهش مورد تایيد واقع گردید  ،بنحوی که :
 بين برنامه ریزی استراتژیک با بازاریابی کارآفرینانه رابطه همبستگی کامل وجود دارد (فرضيهاصلی).
 «مدیریت ریسک» و «فرصت هشياری» کارافرینانه در بانک صادرات منطقه شمال تهران بهترتيب با (آماره  ، t = 4.105با مقدار  Sig. =11100؛ آماره  ، t = 01100با مقدار = 11102
 Sig.بيشترین تاثير را از برنامه ریزی استراتژیک می پذیرد .و کمترین تاثير مربوط به مولفه « ایجاد
ارزش » با (آماره  ، t = -015.5با مقدار  )Sig = 11001می باشد(.فرضيه)
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