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Abstract 

The prime concern of this study is to explore how technology influences entrepreneurial marketing 
decisions during the world pandemic (COVID-19). The study uses a sample of 127 SMEs from 
Bangladesh. Data were collected by sending out questionnaires electronically and by mail. 
Smart PLS (SEM) 3.0 was used to analyse the data following the quantitative method. The study reveals 
positive and significant relationships between entrepreneurial opportunity recognition, opportunity 
development and opportunity exploitation with their entrepreneurial marketing decisions. It also claims 
that entrepreneurial passion mediates the relationship between entrepreneurial opportunity recognition 
and opportunity development with their entrepreneurial marketing decisions. However, entrepreneurial 
passion does not mediate the relationship between entrepreneurial opportunity exploitation and 
entrepreneurial marketing decisions. The study offers researchers a broader and more wide-ranging 
view of the importance of artificial intelligence in small firms. Researchers, educators and practitioners 
will benefit from the findings. The analyses are more complex and varied than the methodologies used 
in most of the limited previous research. 
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 رییس موسسه آموزش عالی ترجمان علوم1
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 چکیده
در طول  نانهیکارآفر یابیبازار ماتیبر تصمهاي پیشرفته  يموضوع است که چگونه فناور نیا یمطالعه بررس نیا ینگران نیمهمتر
 بنگالدش درشرکت کوچک و متوسط  127از  ياز نمونه ا قیتحق نیگذارد. در ا یم ریتاث  COVID-19 یجهان يریهمه گ
 لیحلو ت هیتجز يشد. برا يپست جمع آور قیو از طر یکالکترونی صورت به پرسشنامه ارسال با اطالعات. است شده استفاده

 يفرصت ها صیتشخ نیرا ب يدار یمطالعه روابط مثبت و معن نیاستفاده شد. ا PLS (SEM) 3.0و  یداده ها از روش کم
ان داده نش نیدهد. همچن ینشان م نانهیکارآفر یابیبازار ماتیاز فرصت ها با تصم يردار، توسعه فرصت ها و بهره ب ینیکارآفر

 یابیازارب ماتیو توسعه فرصت ها با تصم ینیکارآفر يشناخت فرصت ها نیدر رابطه ب یانجینقش م ینیشد که شور کارآفر
 یابیازارب ماتیو تصم ینیکارآفر ياز فرصت ها ياربهره برد نیرابطه ب ینیحال ، شور کارآفر نیکند. با ا یم فایا نانهیکارآفر
 يدر شرکت ها یهوش مصنوع تیدر مورد اهم يتر قیگسترده و عم دیمطالعه د نیکند. ا ینم  يگر یانجیرا م  نانهیکارآفر

 هیتجز يهامطالعه بهره مند خواهند شد. روش  نیا يها افتهیو متخصصان از  انیدهد. محققان ، مرب یکوچک به محققان ارائه م
 است. یمحدود قبل قاتیتحق شتریمورد استفاده در ب يتر از روش ها عتر و متنو دهیچیمطالعه پ نیمورد استفاده در ا لیو تحل
 ینیکارآفر يفرصت هاپساکرونا، ، نانهیکارآفر یابیبازار: يدیکل يها واژه

 
 مقدمه

؛ 2019؛ وونج  2017 سیداکی(ماکر ابدی یم شیکند ، و ارزش آن روز به روز افزا یرا متحول م کمیو  ستیقرن ب يورفنا
 2009شده است (رانجان   ینیکارآفر يایدر بازار و دن نیادیدر علوم موجب تحوالت بن يفن آور يها شرفتی). پ2020  لیسوش

و روزمره ما رسوخ کرده است. بلکه  یشخص یمختلف زندگ يتنها در جنبه ها نه ي). فناور2018a  ،b. گرانیو د ی؛ جهانشاه
 دیدج جینتا دیدر تول ای، کاالها و خدمات خالقانه و رفع مشکالت پو می، مفاه يتجار يساختارها جادیو ا يمدرن ساز لیپتانس
) ، AI( ی). با هوش مصنوع2019  لیسوش؛ 2018؛ رانزباتم  و همکاران . 2015 کنیریرا دارد (د ینیرشد گسترده کارآفر يبرا

 هیاست و تجز ینیکارآفر یکل تیدرك بهتر وضع يتوسعه برا یاساس يربنایکه دانش،  ز ي، به طور ابدی یگسترش م ینیکارآفر

 …)2019؛ پوالس و همکاران 2018و سالتز  تیشود (را یم يضرور دیجد ياز جنبه ها ینیروند کارآفر لیو تحل
ه در حال تغییر کاالها و خدمات نوآورانه هستند، بلک توسعهنه تنها در حال  کسب و کارهاهاي علمی ، وريانف انقالب در عصر

 (برینجلفسنن و کنندختارهاي نظارتی فعلی را تحریک میرا پنهان کرده و سا نواحیها هستند، مرزهاي شکل سرمایه گذاري
، فناوري مکانیکی و یهاي نوظهوري مانند زنجیره بلوکنوآوري ز بهمجهکه  نوینیبازارهاي . )2018، ؛ کلومپ2017، مکافی
 همگام بودن براي رسدبه طوري که به نظر می باشند؛میرشد  در حال ايصورت فزاینده، به هستند ء)اینترنت اشیاتی (اوآي

 است گذار بودهتأثیرارم چهصنعتی پذیر نیست. هوش مصنوعی در تحوالت انقالب امکان کسب و کارمتخصصان کارشناسان و 
هاي ي تکنولوژیکی امروزه همچنان محركهاها، خالقیت و پیشرفتدانش، ایده. )2019؛ استوتی و همکاران، 2019(میکینجیک، 

 انقالبی هاينوآوريبراي به استفاده از فناوري هوش مصنوعی ها بسیاري از شرکت .هستنداساسی کارآفرینی و توسعه اقتصادي 
 (هجورث و زندگی نیاز دارندبهتر کیفیت  براي هاي اقتصاديجدید کارآفرینی و ایجاد پیشرفت هايظرفیت جادای در جهت

ر هوش مصنوعی نیز به طور قابل توجهی تحت تأثی ها و جوامعها، سازماندولت). 2018؛ کامیشیما و همکاران، 2016هولت، 
ت (سوشیل، کارآفرینی اس شناسایی محرك درجه قابل توجهی از کننده ودر حال حاضر، هوش مصنوعی تسهیل .قرار دارند

 ).2020؛ پوالس و همکاران، 2019؛ اوشونکا و اودرتش، 2018فیگوروا و همکاران، -؛ گیمنز2018
این مسئله نوظهور  ضربه زد.اقتصاد جهانی ) به 19-کرونا ویروس (کوویدگیري ، عدم اطمینان به دلیل همه2020در آستانه سال 

هاي انم بر مشکالت اجتماعی مانند بحرزیرا به طور غیرمستقیگذار بوده است؛ شدت بر تصمیمات بازاریابی کارآفرینی تأثیر به
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؛ ژانگ و همکاران، 2020جهانشاهی، و  آباتاچارجه( گذاردخیرهاي صادرات و واردات تأثیر میغذایی، کاهش قیمت سهام و تأ

2020(. 
 آغاز شده و تا سه ماهه اول سال 2019ل در سه ماهه آخر سا چین ووهاندر استان  19-ویدکو پذیري، ناشی ازاین آسیب

آ و جهانشاهی، ؛ باتاچارجه2020(ژانگ و همکاران، یید شده أهمچنان موارد مثبت ت. در سراسر جهان گسترش یافت 2020
در حال افزایش ن عه مانند بنگالدش، هند و ایراتوسدر کشورهاي در حال ، 19-با کوویدها نفر آلوده و کشته میلیون با )2020
باعث ایجاد وقفه در تولید در چندین شرکت تولیدي در ایاالت متحده آمریکا،  قابل انتظار، جهانی غیر يگیراین همه .است

نوپا  هايارکسب و ک براي، به ویژه کارآفرینان پیشرفتاقتصادي رو به  جریاناین یک بحران براي . دبنگالدش، هند و غیره ش
آفرینان در نتیجه، کار). 2020؛ کوکرتز و همکاران، 2020؛ ایوانس و بهرامی، 2020؛ چن و همکاران، 2017باشد (سوشیل، می

فتري خود را از راه دور انجام هاي دی هستند، زیرا آنها اکنون فعالیتگیري بازاریابها در تصمیموريامجبور به استفاده از فن
به کارآفرینان کمک و  تر شودتر و امنگیري سادهشود زندگی ما در طی همهوري باعث میاهاي آنالین فنپیشرفت .دهندمی
 هايازاریابی خود را از خانه یا مکانتوانند تصمیمات بآنها مید. لیاتی کسب و کار خود را کاهش دهنهاي عمکند تا هزینهمی

 ).2020؛ محمد و همکاران، 2020ند (فیشر و همکاران، دفتر ندار حضوري درمراجعه ، زیرا نیازي به انجام دهنددور 
 دچار از دست دادن یا کاهش درآمد شود یگاهتواند گهمی19-ل کوویدبه دلی یدر حال حاضر، تقریباً هر سازمانی در هر صنعت

ابل توجهی براي . وضعیت اضطراري بهداشتی در حال حاضر ضعف ق)2020؛ وگال و همکاران، 2020(روگرز و همکاران، 
گیري تصمیم .کار در خانه کار کنندکسب و گیري در مورد شود کارآفرینان هنگام تصمیمو باعث می کرده استبنگالدش ایجاد 

، زیرا تماس نزدیک با سایر افراد خطر باشددشوار  تواندمی19-ر کوویدگیدر طی بیماري همه براي هر شخصیدر مورد بازاریابی 
د شوه میینانمراه دارد. در این شرایط، فناوري باعث بهبود سریعتر و کارآیی بیشتر تصمیمات بازاریابی کارآفرسالمتی را به ه

، حدود کار مطالعاتیدر زمان نگارش این ). 2020؛ پولسا و همکاران، 2020؛ گوسلینگ و همکاران، 2020(گرانگ و همکاران، 
وي لغو سفارشات از س علتاست. به  کسب و کارنابراین فناوري تنها راه اداره ، ببودند کار یک میلیون کارمند در بنگالدش دور

ول را فروشان قیمت محصههستند، در حالی که بسیاري از خرد نوپاهاي کارآفرینان مجبور به تعطیلی شرکتمشتریان، برخی از 
ري در گیاوم هر تصمیم اخالقی را در تصمیمدبه طور م ،اجتماعی با تمایالتکارآفرینان  .اندافزایش داده 19-کووید به دلیل

، آنها لحاظ. از این )2020؛ جهانشاهی و همکاران، 2015(سوشیل،  بخشندبهبود می 19-ن کوویدمورد بازاریابی در طی بحرا
ها کمک وري به آنبر این، فناهعالود. کنمیاجرا  قاطعانهاي دقیقاً و به شیوه شان راتکیه کنند که دستوراتهایی ورياباید به فن

 د. گیري حفظ کنناین مرحله از همه در خاللرا کاهش دهند و آنها را  کسب و کارهایشانهاي عملیاتی کند تا هزینهمی
عنوان ه ب کسب و کار،کمک فناوري در با  گیري در مورد بازاریابی کارآفرینیتصمیم یچگونگ این مطالعه ارزیابیاصلی  هدف

بتنی فرینان مگیري بازاریابی براي کارآتصمیماین تحقیق تأثیر آن را بر روند . باشدمی 19-کووید رگیهیک نتیجه از بیماري هم
، هابرداري از فرصتها و بهرههاي کارآفرینان، توسعه فرصتفرصت تشخیصد. مشخص شده است که کنبر فناوري بررسی می

مثبت و قابل  میانجیگري بر این، این مطالعه تأثیرهعالو .ینانه آنها داردارتباط مثبت و قابل توجهی با تصمیمات بازاریابی کارآفر
رابطه ورد در م این مطالعه ، اگرچهیابدمیفرصت و توسعه و تصمیمات بازاریابی را  تشخیصبر رابطه بین  شور کارآفرینی هتوج

ی ر مورد اهمیت هوش مصنوعتري ده دید وسیعاین مطالعباشد. میبرداري فرصت و تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه نبین بهره
این مطالعه  .شوندمند میاز این مقاله بهره کارشناسان، مربیان و پژوهشگران .دهدمی پژوهشگرانهاي کوچک به در شرکت

بررسی و کارآفرینان ممکن است از فناوري براي  ها،این سازمانکند که در کمک می کارکسب وهاي همچنین به سازمان
از  تأثرمها در مورد تصمیمات بازاریابی برداري از فرصتها و بهره، توسعه فرصتانهفرینهاي کارآفرصت تشخیصستجوي ج

 د. استفاده کنن 19-کووید
این د. دهرا نشان می 19-ز کوویددر بنگالدش نقش فناوري ناشی ا شرکت کوچک و متوسط 127د مطالعه مقطعی ما در مور

 تر از کاربرددرك عمیق ، در جهتکنونی هايکارکردبه  استنادبا را پژوهش بر روي کارآفرینی پایدار  افزایش مقاله همچنین
 ها، سپسو توسعه فرضیه پیشینه مطالعاتیاین مقدمه با مرور بخشد. را بهبود می 19-یل کوویدفناوري توسط کارآفرینان به دل

د. وشها دنبال میها و تجزیه و تحلیل دادهآوري دادهگیري و جمعونهگیري، نمشامل طراحی تحقیق، توسعه اندازه روش تحقیق
، ارزیابی مدل ساختاري و روایی افتراقیگیري ارزیابی مدل، اندازهدهندگان، پاسخ آماري، از جمله مشخصات ي تحقیقهایافته
 هايشرکتر با استفاده از فناوري د در رابطهگیري نتیجهبخش نتایج مطالعه در  فرضیه مورد بحث قرار گرفته است. آزمون

 .مطالعه ارائه شده استاین گذشته و پیامدهاي  ، پیشینه مطالعاتی19-ل کوویدبه دلی کوچک و متوسط
 هاو توسعه فرضیه پیشینه مطالعاتی ي برمرور

 هاي بازاریابی کارآفرینانهو تصمیم هافرصت تشخیص
گذارد. تصمیمات بازاریابی تأثیر می روي از طریق فناوري بر انهکارآفرین هايفرصت تشخیصکند که فرضیه اول پیشنهاد می

مورد  یه، منابع، مواد اولجدید است که در آنها محصوالت هاییوضعیتبیانگر توانایی شناسایی انه کارآفرین هايفرصت تشخیص
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 باکر و( شناسایی نمودهدف -وسیلهداف یا روابط می توان با ایجاد ابزارهاي جدید، اه را بخش، بازارها و رویکردهاي سازماننیاز
؛ پوالس 2019؛ دي و همکاران، 2017؛ سانگ و همکاران، 2017؛ یانگ و گابریلسون، 2009؛ شورت و همکاران، 2005نلسون، 

وچک و کسب و کارهاي ک تحت تأثیر قرار داده است 19-به علت کوویداقتصاد جهانی را  ،نوسان ناگهانی ).2020و همکاران، 
هاي عملیاتی کسب و کار و همچنین محافظت کارآفرینان به دنبال کاهش هزینه .هستند شرایط خودبدترین گذراندن در حال 

؛ موریش و جونز، a2018د (جهانشاهی و همکاران، قرار دار ارجحیتها هستند، زیرا آمادگی جسمانی در در برابر ویروساز آنها 

2020.( 
 در حال حاضر .)2018(راجو و پونج،  باشدبا استفاده از فناوري کسب و کار ی باید اجراي عملیات مسئله اصلدر این شرایط، 
تر و زیرا عملکرد دقیق ؛شده استهاي انسانی فعالیتجایگزین کند و می بازي دنیاهاي کارکسب ودر  حیاتیفناوري نقش 

 هايشرکت مدیران). 2018؛ کارتر، 2017؛ گالوز و همکاران، 2015(دیریکان،  شودتر انجام میري دارد و بسیار سریعتیکپارچه
 مانند:( هاوريااي از فنیندهکنند و به طور فزاانتخاب  اختیاريشان را فرآیندهاي بازاریابیعادت دارند  کوچک و متوسط

به  .کنندگیري استفاده میمهو غیره) در طی هکنفرانس  ویدئو، ايچندرسانه، ، واي فايهاي همراههاي رومیزي، تلفنکامپیوتر
ان، (امابیله و همکار دانندي بدون کمک فناوري را غیرممکن میگیرارآفرینان تصمیم، خود کارشدسطح  اجرایی در عنوان مدیران

 ).2020؛ اولوواتایو و آدرتورو، 2018؛ پولسا و همکاران، a2018؛ جهانشاهی و همکاران، 2018؛ برونداگه و همکاران، 1996

یمات بازاریابی کارآفرینی کمک فناوري با بررسی احتمال تصدیق به تصم، 19-هاي نقل مکانی به واسطه کوویدمحدودیت با
هاي خود، هوش افراد در خانه ، با فعالیتبنابراین ).2020؛ بارتلت و بارتون، 2020کال، ؛ مک2020آلقحطانی و اوسلی، ( کندمی

ی روحان( را اتخاذ نمایند کسب و کاريدهد از راه دور تصمیمات و به کارآفرینان اجازه می باشدابزاري اصلی تواند مصنوعی می
ط شرای، اي ترکیبی از عوامل اجتماعیانگیزه فرینیکارآ تشخیصبه طور کلی،  ).2018؛ دهینگرا و همکاران، 2012و همکاران، 

امکاناتی براي تولید  ).2020گیلموره و همکاران،  ؛2007فیلیپس و تریسی، ت (نظرات و عقاید ذهنی کارآفرین اس، خارجی
دهد تا که به کارآفرینان این فرصت را میهاي جدید وجود دارد و استراتژي کاريکسب وهاي ها، مدل، خدمات، سیستمکاالها

؛ کریک و 2015؛ ورهاهن و همکاران، 2012بوجیکا و همکاران، ( مند شوندن هزینه تولید و قیمت درآمد بهرهاز شکاف بی
 هافناوريها از منابع مختلف این فرصت ).2020؛ جهانشاهی و همکاران، 2020دوشی و رمدانی، -؛ سدیکو2020همکاران، 
کار، بازسازي ا براي محصوالت، توسعه مدل کسب وهاي حل نشده، تقاضچالشها، ظهور فناوريگیرد که عبارتند از: نشأت می

ع صنعت ی انواپیشرفت تکامل ،رشد جدید هوش مصنوعی به این ترتیب. و ترکیب مجدد دانشوآوري صنعت، تغییر درك بازار، ن
نوآورانه (جورجه و همکاران، هاي کارآفرینی که باعث افزایش کاالها و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی منبعی از فرصت .است

 .استشده  19-ل کوویددر طو )2020؛ براون و روکا، 2020؛ عمار و همکاران، 2016
ان کمک به کارآفرین تشخیصاین فرصت است.  تشخیصنقطه اصلی مرحله مدل کسب وکار،  تشخیصبحث اصلی این است که 

 سپاري مفهوم یک فرصت به جهان استبراي برون د. این یک استراتژينهایش را براساس واقعیت گسترش دهکند استراتژيمی
ها و تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه یک رابطه اساسی فرصت تشخیصبین  ).2020؛ زنگ و همکاران، 2015ماینه و همکاران، (

توانند اگر کارآفرینان بدارد.  بر تصمیمات بازاریابی تأثیر هاي کارآفرینیتشخیص فرصت ي ازر نتیجه، درجه باالتروجود دارد. د
؛ 2015خواهد داشت (کاردون و کیرك، ها تأثیر تصمیمات بازاریابی آنفروش کاال یا خدمات را با کمک فناوري درك کنند، بر 

بر این، عالوهد. گذارتأثیر می 19-ل کوویدات آنها در طوو بر تحقیقات بازار در مورد محصوالت یا خدم )2020نور و همکاران، 

الی یا ارزش م ،جدید یا به روز شده خدمتدهد که چگونه کارآفرین با یک محصول یا مینشان  19-کار کوویدکسب و مدل
؛ سردشموخ b2018؛ جهانشاهی و همکاران، 2008 هیلز و همکاران،( آوردرا به وجود میو فروش و سود  کندمیاجتماعی ایجاد 

وقتی کارآفرینان تصمیم  ).2020؛ چالمرز و همکاران، 2020؛ براون و روشا، 2016؛ گوا و همکاران، 2011نلسون، -و اسمت
 ه: کنیم کفرض میشمند است. بنابراین، فناوري یک دستیار ارز، گیرندمی
بت هاي کوچک رابطه مثبازاریابی با کمک فناوري در شرکتو تصمیمات  انههاي کارآفرینفرصت تشخیصبین ): H1اول ( یهفرض

 .و معناداري وجود دارد
 هاي بازاریابی کارآفرینانهو تصمیم گسترش فرصت

توسعه  .کندو تصمیمات بازاریابی پیش بینی میهاي کارآفرینی توسعه فرصتبت و معناداري را بین فرضیه دوم ما رابطه مث
؛ بروکمن، 2006جانسون و والنه، ت (ریزي تقاضاي بازار براي کاالها و خدمات اسمستلزم توسعه و برنامه کارآفرینانههاي فرصت

یش نیازهاي خالقانه را پ گسترشگان و کنندفناوري نیازهاي مصرف ).2020؛ پاول و چاودوري، 2020؛ بوجی و احمد، 2014
براي ها به فناوري ها براساس تئوري مبتنی بر منابع،سازمان ).2020؛ بوجی و احمد، 1999رااو و همکاران، ( دهدافزایش می

؛ جهانشاهی و همکاران، 2008؛ لوکت و همکاران، 2006داوینسون و همکاران، ( گی بیشتري دارندوابستکسب مزیت رقابتی 



5	
	

b2018 ،در سراسر جهان افزایش  19-نقل مکانی کوویدهاي همیت این نظریه در نتیجه محدودیتا ).2020؛ نور و همکاران
عنوان منابع به  ،منابع الزم مورد نیاز در طول دوره راه اندازي تعهد. کنندینان منابع را از راه دور رصد مییافته است. کارآفر

اران، د (اردیچویلی و همکابع و استفاده از آنها بستگی دارت یک شرکت تا حد زیادي به منشوند. موفقیکارآفرینی شناخته می
 ). 2020؛ دانتو و گوستافسون، 2006؛ هورتوونیه و همکاران، 2003

قیت ی و خالوري مهارت کسب کرده و بسیار موفق هستند، و آگاهاهاي دانش بنیان از طریق فننشانه دیگر این است که سازمان
اندلر و (چ بخشندبهبود می کنترل شده نقل مکانر و بهتر با تحقیق و توسعه براي ایجاد تیم قويهاي تاد را از طریق روشافر

فناوري مبتنی بر هوش ). 2020؛ چالمرز و همکاران، 2020؛ بارون و همکاران، 2009؛ همیلسکی و بارون، 2005همکاران، 

در کارآفرینی دانش بنیان ایفا نقش بسیار مهمی  19-، طی دوران کوویدرقابتیدر درجه کسب و دستیابی به مزیت ، مصنوعی
 ).2020کانالر و همکاران، ؛ ایگیتa2019؛ پولسا و همکاران، 2019؛ اُبسکونکا و اودرتش، 2017(بارون،  کندمی

 یامتمو  کندتضمین میبیان نتیجه  قبل ازآماده شدن کاالها یا خدمات براي بازار را  اثرزیرا  ؛نوآوري در کارآفرینی مهم است
ي طی بیمار) 2020؛ شارما و همکاران، 2014آلوارز و همکاران، -؛ سایز2014بور، (االتابی و دي ترویجها به روند تولید و نوآوري

رد. طرق مختلف دا ت دولت بهدریافت حمایت مالی از سمکارآفرینی نیاز به  هدفهر  .کنندنقش کمک می 19-ر کوویدگیهمه
 به حداقلتواند پیش نیاز مالی می ،تداومو  سرمایه انسانی، ذاري، نوآوريگبراساس مقیاس سرمایه ،افشاء اطالعاتدر مرحله 

؛ فیلیپس 2003ساراسونتی، باشد (نوآوري کارآفرینی الزم میزمانی براي رشد و منابع مختلف تأمین مالی براي ایجاد برسد و بازه 
 ). 2020ی و همکاران، ؛ موگاج2007و تریسی، 

شود، ایجاد یک محصول سازي انجام میوعی که توسط نمونهسنجی محصول مبتنی بر هوش مصنبه طور خاص، در مورد اعتبار
-(گیمنز شدخواهد  ورود به بازار آماده 19-طی دوره کووید آن  خروجیعادالنه با عملکرد مناسب و تحقیقات بازار و ورودي، 

و تصمیمات بازاریابی  انهي کارآفرینهابین توسعه فرصت). 2020؛ اعتماد، 2019؛ اُبسکونکا و اودرتش، 2018 فیگوروا و همکاران،
تأثیر  19-کووید ولبه ویژه در ط یتصمیمات بازاریابروي تحقیقات بازار بر  بابیشتر  ،فرصتتوسعه وجود دارد.  واضحیارتباط 

در این حالت، ). 2020؛ موریش و جونز، 2020؛ کریک و همکاران، 2019گ، ؛ هوکو و آون2017(ترفرز و همکاران،  گذاردمی
در  ايان فهمید که هوش مصنوعی سهم عمدهتوگیري دارد. به راحتی می، فناوري تمایل به حل معضل تصمیممانند مغز انسان

 نقل مکانیهاي طی محدودیت، 19-کوویدل به دلیشان را ه ویژه به کارآفرینانی که تصمیمات بازاریابیزندگی روزمره ما دارد، ب
 ه: کنیم کفرض می بنابراین،). 2020؛ پارامسوار و همکاران، 2019دوشی و همکاران، -؛ سدیکو2018د (کیم و کیم، گیرنمی
ت هاي کوچک رابطه مثبو تصمیمات بازاریابی با کمک فناوري در شرکت انههاي کارآفرینبین توسعه فرصت): H2دوم ( یهفرض

 د. معناداري وجود دارو 
 بازاریابی کارآفرینانهت تصمیمابرداري فرصت و بهره

ی با کمک بازاریابت تصمیماو  کارآفرینانهبرداري فرصت بین بهره رابطه مثبت و معناداريکنیم که در سومین فرضیه، فرض می
برداري مورد بهره در 19-ر کوویدگیبیماري همه طول دورهدهد تا در ي به کارآفرینان این امکان را میفناوروجود دارد.  فناوري

ري گیهمه در میان یک تري به سهولتآسانجانبه و چندگیري تصمیمشود می گیري باعثاز فرصت تصمیم بگیرند. این تصمیم
ها از فرصتبرداري بهرهبه طور کلی،  ).2020؛ سامیه و حبیبی، 2019؛ زیگینه و همکاران، 2009رانجان، ( شودگرفته  جهانی

اللت یک فرایند کارآفرینی د از گزینهاین است.  انهدر یک فرآیند بازاریابی کارآفرینموثر  کسب وکارمرحله مهمی در ایجاد یک 
با خواهند کارآفرینانی که می ).2018جون، ؛ ماته2018؛ پاتریکو و ریدر، 2017ماکریداکیس، ( بر تعهد ورود به بازار دارد

 لباعث موفقیت در محیط رقابت در طومتمرکز شوند که  مختلف باید بر روي عوامل کلیدي ،شروع کنندها رصتاز فبرداري بهره
با انجام این کار، ، اما )2020؛ روگرز و همکاران، 2016؛ گوا و همکاران، 2011(واسیلچنکو و موریش،  شودمی 19-کووید

 د. ، با آسیب پذیري روبرو می شو19-کان کوویدل نقل مدوره کنترطول صول جدید، به ویژه در ارزیابی مح
از  رد،گیدر نظر میکند یا ایجاد میبراي مشتري یا کاربر نهایی خود سودي را بر این، یک محصول جدید (یا مدیریت) که عالوه

که از  یخالف کاالهاي موجود، کارآفرینانبر ).2020؛ نور و همکاران، 2003کوکس و دورفی، ت (یک فرصت برخوردار اس
تصمیمات  19-ل دوره کوویدشود در طوشوند که باعث میروبرو می مهمیهاي کنند با آسیب پذیريمحصوالت جدید استفاده می

براین، عالوه ).2020؛ شاراهیلی، 2019؛ والسیک و همکاران، 2013؛ آلوارز و همکاران، 2005ماالویا و وادهوا، د (بازاریابی بگیرن
نیده شراي کاالي جدید تا حدي به این بستگی دارد که آیا مصرف کننده در مورد کاالي جدید چیزي کننده بتقاضاي مصرف

 ).2020؛ ژانگ و همکاران، 2020؛ اعتماد، 2003اوکباساران و همکاران، ( یا نه؟ تاس مناسبکند آن محصول فکر می و است
ه دهد. با توجه بنسبت به تصمیم خرید افزایش می راکننده شرکت، حساسیت مصرف کاريکسب وعدم آگاهی از پیشنهادات 

، ما پیشنهاد )2020؛ فینک و همکاران، 2014(ماینال و همکاران،  پذیري مخالف هستندینکه افراد به طور معمول با آسیبا
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دهند که  صکننده را برطرف کنند تا زمانی که بتوانند تشخیتوانند بخشی از ضعف تقاضاي مصرفکنیم که کارآفرینان میمی
پذیري آسیباین قبل از د. مورد استفاده کامل قرار گیر 19-ل دوره کوویده اندازه کافی مناسب است تا در کآیا نوآوري جدید آنها ب

بود (آلودالن نخواهند  مطمئن 19-کووید گیردر طی همهکننده کارآفرینان نسبت به تقاضاي مصرف شود؛ رفعتواند میمشتري 

 ).2020یوریب و وانگ، -گونزالز؛ 2017و بوشما، 
ست. این شامل کلیدي ا اينکته هاي اجتماعیبه ویژه با فعالیت انهبازاریابی کارآفرینگیري برداري از فرصت در تصمیمفرآیند بهره

این  .دشومیسنجی محصول با نزدیک شدن محصول به بازار و خدمات، به برنامه عمل متکی است که با اعتبار نوآورياندازي راه
؛ نوري و احمدي، 2018؛ کبیر، 2009؛ وود و پیرسون، 2008ت (چوئی و همکاران، یک دوره توسعه فروش و توسعه بازار اس

برداري از اداري وجود دارد. هرچه درجه بهرهو تصمیمات بازاریابی رابطه معن انههاي کارآفرینبرداري از فرصتبین بهره .)2018
؛ 2019همکاران، ؛ کالف و 2018، ت (نوري و احمديبازاریابی کارآفرینانه بیشتر اس ن بر تصمیماتفرصت باالتر باشد، تأثیر آ

ر مورد فروش کاال یا خدمات برداري داشته باشد، تصمیمات نهایی داگر یک کارآفرین فرصت بهره). 2020کریک و همکاران، 
 .شودپذیر میامکان19-دل دوره کوویدر طو) 2020؛ موریش و جونز، 2018(نوري و همکاران، 

رصت ف جستجوياین کار با  متمرکز است. جامعهدر اتصال به افراد مختلف روي اجتماعی است که بر  کسب وکارکارآفرینی یک 
 تلفی را براي دریافت کمکهاي مخروش الزم است نشود و کارآفرینابهبود محصول و بازاریابی آغاز میبراي یافتن منابع مالی، 

رتقا ، بازاریابی و الهانجام معامدر خالقیت  را با ایجادهاي اجتماعی شبکه یا به عبارتی به کار ببرنداي اطالعاتی خود هاز شبکه
؛ 2018؛ یانگ، 2014؛ فرینگا، 2008قرار دهند (همیلسکی و بارون،  استفادهمورد  19-در طول دوره کووید محصول به مشتري

گیري کارآفرینان تأثیر روند تصمیمکه فناوري بر زندگی روزمره ما و  داریمبیان می، ما بنابراین  ).2020افشار و شاراهیلی، 
 :کنیم کهگذارد. بنابراین، فرض میمی
طه هاي کوچک رابو تصمیمات بازاریابی با کمک فناوري در شرکت انههاي کارآفرینبرداري از فرصتبین بهره): H3سوم ( یهفرض

 .دمثبت و معناداري وجود دار
 شور کارآفرینیگري نقش واسطه

عه و فرصت، توس تشخیصواسطه رابطه بین  شور کارآفرینیکنیم که بینی میما پیش، هاي چهارم، پنجم و ششمیهدر فرض
 آنهاه این امر ب .شودمی شور کارآفرینی گسترشاست. فناوري معموالً منجر به  انهري و تصمیمات بازاریابی کارآفرینبردابهره

؛ 2003کونینگ، دي( رهایی یابندهاي اضافی مسئولیت اریابی از باردر مورد باز هایشانگیريکند تا در تصمیممیکمک 
 ، کارآفرینان19-گیري کوویدهمهطی  ).2019؛ کو و همکاران، 2018؛ کوستا و همکاران، 2017ماکریداکیس، 

ي گیرتا دانش الزم براي تصمیم خواهد کردنوعی به آنها کمک فقط هوش مص دهند.انجام میاز راه دور  را هایشانگیريتصمیم
؛ کاردون 2013کاردون و همکاران، ت (حتی در میان کارآفرینان نیز یک احساس متمایز اس شور کارآفرینی نمایند.را جمع آوري 

شور که افرادي که  دند) معتقb ،a2009( کاردون و همکاران ).2020؛ کریمی، 2019؛ اُبسکونکا و همکاران، 2015و کریک، 
در آن هاي کارآفرینی هستند که روشبا  مساوياي العادهبینانه و خارقکنند، داراي احساسات خوشرا تجربه می کارآفرینی
ر مورد گیري دکه آنها را وادار به تصمیم را دارندبراي دنبال کردن احساساتی  کننده مشخصیترغیبو انگیزه  داشتهمشارکت 
 سازد. می 19-گیري کوویدهمه اساسبراي بازاریابی در خانه هاستراتژي

 به اتگاهی اوقفردي اشاره دارد که  هايانگیزهاز احساسات به یکی از  یک وضعیت سرشاربه عنوان  شور کارآفرینیاین، برعالوه
؛ جهانشاهی، 2017و کادیال، ؛ بیراجیال 2008، کاردون( کمک خواهد کردجدید کارهاي زیربناي کسب و مرتبط باهاي چالشحل 

حل شرایط دشوار با کنترل نقاط ضعف و  جهت، الزم براي کارآفرینان بالقوه بخشحیات محركاشتیاق احتماالً  ).2019
؛ سریاکوال و b ،a2009و همکاران،  کاردون(باشد هاي مالی، انسانی و اجتماعی میسرمایه ادغامدر  رویدادهاي بد

دون ب تعهدگیري واقعی یک ل توسعه اهداف کارآفرینی، اساساً در شکلدر طو، اشتیاق ر این اساسب ).2019جرمسیتیپارسرت، 
تحت  شاندر کارآفرینی افراد ممکن است .درگیر شودکمتر  19-ز پیامد کوویدگونه احتمال یا مانع ناشی ا هردر نظر گرفتن 

اکین و دد (کننشرکت می فعالیتبه دلیل جنبه لذت در این  معنی که آنهادین ، بچار تعلق خاطر شوندتأثیر انگیزه ذاتی د
در ایجاد یک  کنندهتسریعکارآفرینی ممکن است  در امر معموالً مشتاق بودن ).2020؛ کیانی و همکاران، 2010همکاران، 

چن ( خواهند داشتا مند به حرفه کارآفرینی هستند، احتماالً قصد ایجاد یک شرکت رباشد. در نتیجه، افرادي که عالقهشرکت 
 ). 2019؛ هوبنر و همکاران، 2019؛ سانتوس و کاردون؛ 2012؛ میلر و همکاران، 2009و همکاران، 

؛ 2017بیراجلیا و کادیله، (ت ضروري اسامري ایجاد ارزش و تأثیرگذاري  جهت یک کارآفرین پندارهدر  بر این، اشتیاقعالوه
اهداف  سازيمند اعدهق ،گیرد و گام اصلی این روشد پس از مدتی صورت میجدی فعالیتطراحی یک  ).2020سیف و قانیا، 

دهنده اشتیاق فرد نشان بر این، قصد کارآفرینیعالوه .گیري نیاز داردیمکه به شدت به دانش در مورد روند تصم کارآفرینی است
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کارسرود و ت (اس 19-گیري کوویدهمه زمانر ر شغلی انتخابی به اشتغال منظم دو ترجیح یک مسی کسب وکاراندازي براي راه

شور  ).2019؛ انجم و همکاران، 2019؛ لی و وو، 2015؛ نسیرو و همکاران، 2013کلرك و همکاران، ؛ دي2011برانبک، 
 دهد.مورد توجه قرار میگیري بازاریابی محصوالت یا خدمات برداري از فرصت را در تصمیم، توسعه و بهرهتشخیص کارآفرینی

  ).2020؛ سیف و قانیا، 2019انجم و همکاران، د (گیري در زمینه بازاریابی نخواهند بوشتیاق، کارآفرینان قادر به تصمیمون ابد
از فرصت  برداريتشخیص فرصت، توسعه فرصت و بهرهوسیله به  به ترتیب همانطور که قبالً مشخص شد، تصمیمات بازاریابی

بدون  19-ل دوران کوویدادامه این کارها در طو ،. با این وجود)2019بونه و همکاران، ؛ 2019(فشارکی،  شوداطالع داده می
ز توانند خود را ادر نتیجه، کارآفرینان می .تر باشدتواند از عملکرد انسانی قابل اطمینانکمک فناوري غیرممکن است که می

ور که در باال توضیح داده شد، اشتیاق به فعالیت را کاهش دهند. همانطشان هاي عملیاتینجات دهند و هزینه 19-کووید
از  برداري، توسعه و بهرهتشخیصاز طریق ایجاد رابطه مفهومی در یک کسب و کار نوپا کارآفرینی در یک زمینه خاص باعث 

عمومی عاطفی  حالتیک  ).2020؛ نومال و همکاران، 2020؛ مورنیکس و همکاران، 2020شان و همکاران، د (شوها میفرصت
آفرینی قرار شود که در یک روحیه کاراحتماالً منجر به عملیاتی می شود؛ایجاد می که در یک زمینه خاص شور کارآفرینیاز 

بنابراین به نظر کند. تقویت می د راشوگرفته می19-گیري کوویدزمان همه یري در مورد بازاریابی را کهگدارد و هرگونه تصمیم
 و همکاران، ترفرس( باشدمیگیري سوق دهد سازگار تواند مردم را به سمت تصمیممی شور کارآفرینینکه بینی ایپیش بارسد می

شور توان فهمید که فناوري در این حالت، اکنون به راحتی می ).2020؛ مورنیکز و همکاران، 2019؛ سانتوس و کاردون، 2017
 : کند. بنابراین، فرض می کنیم کهبازاریابی کمک میاً به تصمیمات دهد که بعدنیز افزایش میرا  کارآفرینی

و تصمیمات بازاریابی با کمک فناوري  انههاي کارآفرینفرصت بین تشخیصواسطه رابطه  شور کارآفرینی): H4فرضیه چهارم (
 .هاي کوچک استدر شرکت

تصمیمات بازاریابی با کمک فناوري در و  انههاي کارآفرینتوسعه فرصتبین واسطه رابطه  شور کارآفرینی): H5فرضیه پنجم (
 است.هاي کوچک شرکت

 و تصمیمات بازاریابی با کمک فناوري انههاي کارآفرینبرداري از فرصتواسطه رابطه بین بهره شور کارآفرینی): H6فرضیه ششم (
 . استهاي کوچک در شرکت

 روش تحقیق 
 طراحی تحقیق

 کند تا دانش تجربی را با استفاده از یککمک می پژوهشگراناین روش به  زیرا ؛تگرایی استقبال کرده اساز مثبتاین مطالعه 
زیرا این مطالعه  ؛روش توصیفی نیز انجام شد). این پژوهش به 2005د (جانکوویسز، براي مشاهده کشف کنن قیاسی روش فرضی

 ).2004ت (مالهورتا، از دانش اس تفصیلیاي مشکالت خاص، فرضیات خاص و مجموعهشامل 
 گیريتوسعه اندازه

 مرکزمتبراي این مطالعه اضافه و اعتبارسنجی شدند. هر دو ساختار  معتبري هايآیتمهاي مختلف، بنديبه منظور مقایسه طرح
 استفادها ب هاگیريسازي اندازهو ساده استگیري شده اندازه مطالعات پیشینهاي بازتابی مبتنی بر ساختاربراي این مدل توسط 

طراحی شده پرسشنامه ، انجام شد. ) متغیر بودندموافق (به شدت 5) تا مخالف (به شدت 1که از  لیکرت ايپنج نقطه قیاساز م
مدل این پنج متغیر . کندمیرا برآورده  منسجمبراي یک ابزار ) 2014ملزومات هایر و همکاران (حداقل آیتمی این مطالعه،  26

توسعه )؛ 2013ن (از وانگ و همکارا انهکارآفرینفرصت عبارتند از: تشخیص  ع مشخص شدههر کدام از مناب آیتمبا چهار همراه 
 همکاراناز کاردون و  شور کارآفرینی)؛ 2000تیچ (برداري فرصت از شوارتز و بهره)؛ 2011( و همکارانهایتون  فرصت از

  ).2010( و همکارانکیلنتونگ  از انهکارآفرینو تصمیمات بازاریابی )؛ 2013(
 ها آوري دادهگیري و جمعنمونه

وچک هاي ککارآفرینان شرکت نیز متشکل از . جمعیتشداي استفاده گیري تصادفی طبقهاز نمونه زمال هايدادهآوري براي جمع
ان تهاي اولیه بود که به طور مستقیم، الکترونیکی، از طریق دوسند. این پرسشنامه منبع اصلی دادهپایتخت بنگالدش بود -داکا
پرسشنامه توزیع  259از شدند. توزیع  19-گیري کوویدع همهبه دلیل شیو نقل مکانیهاي در طول محدودیت ایمیل بوسیلهیا 

د. دنپاسخ داده شده بو % 80/66مورد نیز به میزان  127مورد ناقص و  46؛ که از میان آنها، شد برگرداندهمورد  173، شده
 . تغیرهام گیريبراي اندازه هاییآیتم -ش دومدهندگان و بخپاسخ آماريمشخصات  -ش اول: بخپرسشنامه به دو بخش تقسیم شد

ستند به طور تواندهندگان میو پاسخشد بنگالی ترجمه زبان به  انگلیسیبنگالی زبان از زبان این پرسشنامه توسط یک متخصص 
 15 اي ازبر روي نمونه مقدماتیایی، یک مطالعه قبل از نظرسنجی نه. سخه انگلیسی یا بنگالی پاسخ دهندبه ن اختیاري

جنس، سن،  ی عبارتند از:ها براي متغیرهاي کنترلدادهاول  بخش .دهنده انجام شد که در نظرسنجی نهایی حذف شدندپاسخ
عه و ، توستشخیص یعنی بخش دوم متغیرهاي مستقل. ت، سن شرکت و نوع صنعت کارآفرینوضعیت تأهل، سطح تحصیال
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با استفاده  ار ، تصمیمات بازاریابی کارآفرینییعنی تهو متغیر وابسبه عنوان واسطه  شور کارآفرینیبا  فرصت را همراه رداريببهره
د. کنگیري می) اندازهموافق= به شدت 5، موافق= 4= خنثی، 3، مخالف= 2، مخالف = به شدت1(از  لیکرت اينقطهاز مقیاس پنج 

 روش کمی بعد ازبراي ارزیابی مدل مطالعه، ) سازي معادالت ساختاريمدل( SEMبراي ران کردن  3اس الافزار سمارت پینرم

استفاده  )1977، آرمسترانگ و اورتون( یابی روند زمانیگیري عدم پاسخ، ما از آزمون بروناستفاده شد. براي بررسی سو مطالعه
با پاسخ  اول) % 25( دهندگانشباهت بیشتري به غیر پاسخ دارتأخیردهندگان فرض بر این است که پاسخ: در این آزمون کردیم

هاي ما در معرض سوگیري عدم ها شواهدي مبنی بر این که دادهآزموندارند. هیچ یک از این  آخر) % 25تأخیردار (دهندگان 
 . ، ارائه نداده استاندبودهپاسخ 

 هاتجزیه و تحلیل داده
و هایر ( شودارزیابی روابط پیچیده استفاده میو  ز میانجیگريوالً براي حمایت امعم) SEM(سازي معادالت ساختاري مدل

رسی شدند. اندازه نمونه بر 3اس الي سمارت پیارهاها با ابزدر این مطالعه، فرضیه ).2011، و همکاران؛ ژانگ 2014، همکاران

با استفاده از روش ) 2014( و همکارانط هایر شده توس پیشنهادحداقل ابعاد نمونه و  SEMي براي کننده کلیدتعیینیک 
ها و ارزیابی روایی و پایایی تجزیه و تحلیل داده سنجیدرستیبراي  3اس الا فراتر بود. سمارت پیم مطالعهدر  R -عحداقل مرب

  . مدل مطالعه استفاده شد
 نتایج

براي تست  PLS 3.0ورد استفاده قرار گرفت، و از کارآفرین از شرکت هاي کوچک در داکا م 127یک مجموعه داده بی نظیر از 
 مدل و خروجی هاي تحقیق استفاده شد.

 65/34درصد پاسخ دهندگان مرد بودند، بیش از یک سوم ( 89/81ارائه شده است.  1جزئیات جمعیت شناسی در جدول 

 – 44و نسبت مشابهی نیز  درصد) 41/24سال ( 35 – 39سال، یک چهارم در محدوده سنی  34تا  30درصد) در محدوده 
درصد پاسخ دهندگان  39/13درصد) کارآفرینان متاهل،  23/73درصد) سن داشتند. تقریبا سه چهارم ( 83/22سال ( 40

درصد مدرك  75/15درصد لیسانس و  09/44(متوسطه تا باالتر) و  HSCدرصد  77/26(دبیرستان) و  SSCداراي مدرك 

سال  02/11سال و  5-8سال طی  01/37سال،  1-4درصد) شرکت ها طی  97/51نیمی (تحصیالت تکمیلی داشتند. بیش از 

درصد تجارت  41/24درصد شرکت ها متعلق به بخش کشاورزي،  32/17سال تاسیس شده بودند. در نهایت،  9 – 12براي 

ه عنوان صنایع خدماتی درصد ب 02/11درصد در بخش تولید و بقیه  96/14درصد تجارت عمده فروشی،  28/32خرده فروشی، 
 یا غیره طبقه بندي شدند. 

 شناختی پاسخگویان  تیجمع ویژگی هاي :1جدول 
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 يریاندازه گ مدل یابیارز :2جدول 

 
 )OEاز فرصت ( ي) ، بهره بردارODفرصت ، توسعه فرصت ( صیتشخ

 )EMD( انهنیکارآفر یابیبازار ماتی) ، تصمEP( ینیکارآفر شور
 

 SEMدر  یاصل قطردر  AVE ریمقاد دوم يها شهیو ر LV نیب یبستگهم ریمقاد :3جدول 

 
 دهد ینشان م فیرد ایرا در هر ستون  مقدار نیاست و باالتر پنهان يرهای(پررنگ) متغ AVE دوم شهی، ر قطر اصلی

 ارزیابی مدل اندازه گیري
بارهاي عاملی  2ا فرضیاتی متمرکز است. جدول ارزیابی مدل بخش مهمی از هر مطالعه بوده که بر روي چنین اندازه گیري ها ی

را نشان می  NFIو مقادیر  R، مقادیر آلفا کرونباخ، مقادیر مربع )CR( ، قابلیت اطمینان کامپوزیتAVEبراي آیتم ها، مقادیر 
 دهد. 

دار بارهاي عاملی و مق 70/0و آلفا کرونباخ باالي  CR، مقادیر 50/0هر متغیر باالي  AVEنشان می دهد که مقدار  2جدول 

باالي محدوده پذیرفته شده  NFIاست، همه این مقادیر در محدوده پذیرفته شده اي قرار دارند، هر چند که مقدار  60/0باالي 
واریانس هاي متغیرهاي  R2همچنین مقادیر  2است. بنابراین، مدل مفهومی بهترین تناسب را با فرضیات دارد. جدول  913/0در 

درصد) باشد و در  26درصد) یا بزرگ ( 13درصد)، متوسط ( 2می دهد. این مقدار ممکن است تاثیر کوچک (درونی را نشان 
شور درصد) با متغیرهاي مستقل نشان داده شده است.  8/91یا  918/0این جا، تصمیم بازاریابی کارآفرینانه توسط تاثیر بزرگ (

 تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه دارد. درصد) بر  6/92یا  926/0نیز تاثیر زیادي ( کارآفرینی

 الرکر –اعتبار افتراقی: معیار فورنل 

(متوسط واریانس استخراج شده) در قطر  AVE(متغیرهاي پنهان) و مقادیر ریشه مربعات  LVمقادیر همبستگی بین  3جدول 

) استفاده می شود. عالوه بر این، 1981الرکر ( –را نشان می دهد. جهت تعیین اعتبار افتراقی از معیار فورنل  SEMاصلی 
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بزرگترین مقدار است. بنابراین، اعتبار افتراقی متغیرها براي  731/0 – 859/0همه متغیرها در طیفی از  AVEریشه مربعات 
 این مدل تحقیقاتی تقریبی حفظ و تایید شد. 

 
 میرمستقیو غ میمستق ریتأث يها هیفرض جهینت :4جدول 

 
 )OEاز فرصت ( ي) ، بهره بردارODفرصت (فرصت ، توسعه  صیتشخ

 )EMD( انهنیکارآفر یابیبازار ماتی) ، تصمEP( ینیکارآفر شور
 

 ارزیابی مدل ساختاري
نشان داده می شود. با استفاده  Smart PLS 3.0ارزیابی مدل ساختاري بعد مهم دیگري از ارزیابی اعتبار آن بوده که با معرفی 

نتایج مدل سازي معادالت ساختاري (آنالیز  2نیز مورد استفاده قرار گرفت. جدول  R2و  tیر از تکنیک بوت استراپ، مقاد
SEM .را نشان می دهد ( 

 تست فرضیه
نتایج تست فرضیات اثر مستقیم و غیرمستقیم را با اجراي مدل سازي مربعات ساختاري نشان می دهد. در فرضیه اول،  4جدول 

مورد  4تشخیص فرصت کارآفرینانه و تصمیمات بازاریابی فرض کردیم و این فرضیه در جدول ما رابطه مثبت و معنی داري بین 
حمایت قرار گرفت. بنابراین، به این نتیجه رسیدیم که درجه باالي تشخیص فرصت کارآفرینانه باعث افرایش تصمیمات بازاریابی 

 کارآفرینانه می گردد. 
از  4تصمیمات بازاریابی و توسعه فرصت کارآفرینانه فرض کردیم. دوباره جدول  در فرضیه دوم، رابطه مثبت و معنی داري بین

این فرضیه حمایت کرد. بنابراین، به این نتیجه رسیدیم که درجه باالي توسعه فرصت کارآفرینانه تصمیمات بازاریابی را افزایش 
کارآفرینانه و تصمیمات بازاریابی پیش بینی  می دهد. در فرضیه سوم، رابطه مثبت و معنی داري بین بهره برداري از فرصت

حمایت شد. بنابراین، به این نتیجه رسیدیم که درجه باالي بهره برداري از فرصت  4کردیم که توسط نتایج ارائه شده در جدول 
 کارآفرینانه، تصمیمات بازاریابی را افزایش می دهد. 

متغیرهاي مستقل و تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه را وساطت می کند.  رابطه بین شور کارآفرینیبقیه فرضیات پیشنهاد داد که 
حمایت شد. با این حال،  5و  4این مورد از تشخیص فرصت و توسعه فرصت را تایید کرد که به ترتیب توسط فرضیات  4جدول 

رد  5ت نمی کند، بنابراین، فرضیه رابطه بین بهره برداري از فرصت کارآفرینانه و تصمیمات بازاریابی را وساط شور کارآفرینی
 شد.

) در طول همه گیري 2013، ویکارماسکا و بروها، 2008در محیط کسب و کار، امنیت فیزیکی کارکنان نگرانی اصلی (زانگانا، 
است. متداول ترین سیستم هاي سازمانی تشخیص داده شده در بازاریابی شرایط کاري دوستانه تر توسط کارکنان  19کووید 

یک به مدیریت ارشد در طول همه گیري است. کارآفرینان بهتر است به کارکنان توصیه کنند که چه عملکردهایی را داشته نزد
نشان داده شده، هنگامی که یک کارآفرین شناخت،  4چگونه فعالیت کنند. همانطور که در جدول  19باشند و یا در طول کووید 

ز محرك نی شور کارآفرینییش داد، تصمیمات بازاریابی نیز صراحتا بهبود خواهد یافت. توسعه و بهره برداري از فرصت ها را افزا
 تصمیمات بازاریابی در موارد شناخت و بهره برداري از تصمیمات است، هر چند که محرك توسعه فرصت نیست. 

وند ا حل کرده، با فشار کمتري مواجه شنتایج ما تایید کرد که کارآفرینان در سازمان هایی که بتوانند مشکالت و مسائل بحرانی ر
را داشته باشند، نوآورانه تر عمل خواهند کرد. در نهایت، شرکت ها  19و حس محافظت در غلبه بر موانع در طول شیوه کووید 

 می توانند موقعیت استراتژیک خود را در بازاریابی با کاربرد تکنیک هایی به منظور اتصال نزدیک تر محصول به تصمیمات
بازاریابی آن ها تقویت کنند. به طور خاص، یافته هاي ما بیانگر اهمیت سازمان هاي متکی بر فناوري در هر گونه تصمیم گیري 

) تعداد رو به رشدي از کارکنان را در حوزه هاي 2020است. افشار جهانشاهی و همکارانش ( 19در طول همه گیري کووید 
ر دادند، با این حال، در رابطه با توانایی آن ها، تاثیر قوي بر مشارکت در کار نوآورانه مدیریت نوآوري و تفکر مورد بررسی قرا

وجود داشت که این تاثیر دقیقا در شروع هر دو مورد مشاهده شد. در این صورت، فناوري ممکن است اقدام به کارگیري کارکنان 
 د. خاص با توجه به نوآوري، مدیریت نوآورانه تصمیمات بازاریابی کن
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در فرهنگ دانش بنیان، شرکت ها به دنبال بررسی جایگزین هایی به منظور ارتقاي فعالیت هاي خالقانه در محل کار کارآفرینانه 
)، تخصیص بیشتر هوش در جو کاري توصیه شده براي سازمان ها به 2017، استفان و کارملی، 2007( کارملی و شوبروك، 

). در این شرایط، فناوري تمایل به برخی تصمیم گیري هاي بازاریابی 2005ستند (اگان، منظور دستیابی بهتر به رشد بازار ه

را خواهد داد.  19موفق تر دارد. فناوري به کارآفرینان اجازه پرورش قوه تخیل خود و کاربرد آن در طول همه گیري کووید 
سازگار شدن با بازارهاي در حال رشد طوفانی (زائو و مشارکت نوآورانه کارآفرینان در کار باعث آسان تر شدن کار شرکت ها در 

) خواهد شد. به این ترتیب، 2012) و افزایش عملکرد آن ها (گونگ و همکاران، 2014اسمیت و شالی،  –، پري 2012همکاران، 
ول فرینانه در طمحققان کسب و کار و مدیران کسب و کار در سطح باال به دنبال یادگیري نحوه ارتقاي نوآوري و خالقیت کارآ

با کمک فناوري هستند. به این ترتیب، شواهد ما از کارآفرینان در بنگالدش بیانگر نقش اساسی فرهنگ تصمیم گیري  19کووید 
، ایجاد یک رابطه قوي با کارکنان به عنوان رویکردي براي افزایش تعامل مبتکرانه آن ها در کار از راه دور 19بازاریابی در کووید 

 س شخصی است. بدون تما
 نتیجه گیري و پیامدهاي مطالعه

 
به شدت  دیو تول ياز مشاغل مانند بانکدار ياریدارد. بس ریو انکارناپذ یاتیح یروزمره ما نقش یدر زندگ ي، فناور یفعل طیدر شرا

دور ، بدون  ين هااز مکا COVID-19 وعیدهد تا پس از ش یامکان را م نیا نانیبه کارآفر نیامر همچن نیخودکار شده اند. ا
مکن است در خانه کار کنند ، م ياگر بتوانند با کمک فناور نانیرا اتخاذ کنند. کارآفر یابیازارب ماتیتصم یکیزیف یتماس شخص

را بهبود  ییدهد و کارا یمربوطه را کاهش م يها نهیهز ریمشاغل و سا يها نهیهز ون،یداشته باشند. اتوماس يشتریآرامش ب
 قیعم يریادگیو  يداده کاو يها تمیتوانند با استفاده از الگور یشرکت ها وجود دارد که م يبرا میعظ لیتانسپ نیا .بخشد یم
ممکن است در  يفناور ،در همه شرکت ها باًیتقر کنند. ارائهشده  يجمع آور ياز داده ها را از اطالعات و دانش يادیز حجم، 

 يراب کیو برنامه استراتژ هیچشم انداز اول یطراح يدانش برا نیاز ا دیبا اننیکارآفر افراد شود. نیگزیجا یمدت زمان کوتاه
 مسلم است که سرعت و ، تحوالت زیادي ایجاد کرده استکاال و خدمات  لیتحو در زمینه يفناور توسعه استفاده کنند. ندیفرآ

 کند. یم لیرا تسه یرقابت تیبازار و مز ي، فرصت ها شتریرشد ب ، یهوش مصنوع روز افزون
ما شش فرضیه را پیشنهاد کردیم که یافته هاي ما از پنج مورد از این فرضیات حمایت کرد. اول، تشخیص فرصت کارآفرینانه، 

، شرکت ها با استفاده بیشتر از فناوري به 19تصمیمات بازاریابی را افزایش می دهد. به نظر می رسد که در همه گیري کووید 
اي طبیعت، جامعه و درآمدزایی آن ها کمک می کنند. از آنجا که آن ها از دانش استفاده از فناوري حفظ انسجام بین استراتژي ه

به عنوان بخشی از تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه استفاده می کنند، از تصمیماتی که زمینه و جو را تخریب می کند، اجتناب 
 ). 2019، افشار جهانشاهی و همکاران، 2017، سونگ و همکاران، 2010می ورزند (گروگیر و همکاران، 

دوما، پی بردیم که توسعه فرصت باعث تقویت تصمیمات بازاریابی می شود. محققان مدیریت کارآفرینی معتقدند که معرفی 
اس، نتایج سفناوري داراي تاثیر بلند مدتی بوده و فناوري بر فعالیت هاي کارآفرینی پایدار در آینده نیز تاثیرگذار است. بر همین ا

، 19ما پیشنهاد می دهد که کارآفرینان تعهد بیشتري به نسل هاي آینده از طریق استفاده از فناوري در طول همه گیري کووید 
مانند مدیریت منابع طبیعی، اجراي موثر تنوع در میان کارکنان، عرضه امن تجهیزات و جلوگیري از تصمیمات نامناسب بازاریابی 

 ). 2018، یانگ، 2017، چاندرا، 2017کاران، دارند (توگرا و هم
در نهایت، به این نتیجه رسیدیم که درجه باالي بهره برداري از فرصت هاي کارآفرینانه تصمیم گیري را با تعهد قوي تسهیل 

ارکنان در ه بر کمی بخشد. نتایج قبل نشان داد که کارآفرینانی که اعتقاد راسخی به فرصت ها دارند، از انجام رفتار غیراخالقی ک
، چن و 2015محل کار تاثیر می گذارد، خودداري کرده و تصمیمات بازاریابی منطقی تري اتخاذ می کنند (کاردون و کریک، 

). نتایج ما با شرکت هاي کوچک و متوسط پیشنهاد داد که کارآفرینانی که اعتقاد راسخی به فرصت هاي خود دارند، 2020لیو، 
با محیط کار داخلی برقرار می کنند، بلکه ترجیح می دهند که عمل پایدارتري را به منظور تضمین محیط نه تنها ارتباط خوبی 

). یافته هاي ما بیانگر توسعه 2018انجام دهند (حمید و همکاران،  19خارجی و از طریق استفاده از فناوري در طول کووید 
رآفرینان بیانگر اعتقادات و رفتار آن ها بوده که منجر به اجراي تصمیمات نتایج در آینده است. به طور کلی، اقدامات استراتژیک کا

 می گردد.  19) در طول همه گیري کووید 2019بازاریابی مبتنی بر فناوري (کلوگ و همکاران، 
وش از هتعداد روز افزونی از کسب و کارها در حال تحقق مزایاي بلند مدت هوش مصنوعی و یادگیري ماشینی هستند. استفاده 

در حال افزایش است. از خودکار سازي فرایند تا  19مصنوعی در هوش تجاري به طور روزانه به ویژه در طول همه گیري کووید 

، 2020آنالیز الگو، هوش مصنوعی داراي طیف گسترده اي از کاربردها در بازار طی روزهاي اخیر است (حیدر سید و همکاران، 
این فناوري منجر به فرصت هاي جدید رشد نیز می گردد. سازمان ها در حال حاضر قادر به ). همچنین 2020اسدي و تارخ، 

استفاده از الگوریتم هاي کامپیوتر به منظور شناسایی الگوها و انتظارات در ذخیره گسترده اطالعات و تصمیم گیري هاي سریع 
به خود بگیرد. هوش مصنوعی در بسیاري از صنایع با تر بازاریابی هستند که ممکن است در آینده اي فناوري شکل جدي تري 



12	
	

استفاده از شواهد و فرایندهاي دقیق به منظور تکمیل یک استراتژي شرکتی شناخته شده هماهنگ با فرهنگ و ارزش هاي 
ووید ک سلسله مراتبی به کار گرفته می شود که به شرکت ها اجازه تصمیم گیري بازاریابی در حین و بعد از همه گیري کنونی

 ). 2020، دونت و گوستافسون، 2020خواهد دارد (النز و سوسمان،  19
فناوري، به ویژه هوش مصنوعی نقش مهمی در پیش بینی رفتار مشتري و ارائه توصیه هایی درباره محصول ایفاء می کند. 

تکامل سریع با کمک فناوري با کلمات در حوزه هاي در حال  19پتانسیل این فناوري نمی تواند در طی همه گیري کووید 

). اگرچه شرکت ها معموال نیازمند فروش و تبلیغ کاالها و خدمات خود هستند، اما 2020توصیف شود (تینگ و همکاران، 
نیست. به منظور تقویت  19) در طول کووید 2020سرمایه گذاري پولی لزوما به معناي معامالت بیشتر (لوکاس و همکاران، 

، هوش مصنوعی تحول عمده مهم در کسب و کار 19ر با هدف افزایش رقابت پذیري در نتیجه کووید شیوه هاي کسب و کا
است. کاربرد هوش مصنوعی باید سازمان ها را قادر به شناسایی، در نظر گرفتن و درك خریداران هدف خود کرده و بدانند که 

. با تکامل داده بزرگ و فناوري ها، بازاریاب ها در حال کدام نوع محصول ممکن است در یک زمان مشخص بیشتر مورد نیاز باشد
حاضر قادر به برآورد فعالیت خریدار و نظارت بر شرکت هاي داده محور در هر گونه شرایط فاجعه بار بوده و نتایج چشمگیري 

 ). 2020و وایانا، ، اینسا 2020به دست خواهند آورد که تصمیمات بازاریابی آن ها را بهبود می بخشد (شاي و همکاران، 
فناوري به مدیریت دیجیتال مشتري با تلفن و رباتیک آنالین براي فروش کاالها و خدمات کمک می کند. خدمات مشتري باید 

). با این حال، این مساله 2020ظرفیت جدایی ناپذیري از یک شرکت به منظور جذب و حفظ مشتریان باشد (جاوید و همکاران، 
ر کارکنان خدمت رسان به مشتري به منظور رسیدگی به نیازها و ارائه کمک از طریق ربات هاي چت با به معناي تعداد بیشت

مشتري بوده و به همه مشتریان باید به صورت به موقع و معقوالنه و با در نظر گرفتن نیازهایشان رسیدگی شود. در این شرایط، 
را خواهد داد. در نتیجه کووید  19اریابی خود در پیش بینی اثرات کووید فناوري به کارآفرینان اجازه تمرکز بر روي تصمیمات باز

). در این سناریو، آن 2020، مشتریان تمایلی به مراجعه حضوري در شرکت از ترس آلوده شدن به ویروس ندارند (مک کال، 19
ین به عنوان هوش مصنوعی خدمات دریافت ها می توانند خدمات مربوطه را از طریق تلفن از خانه دریافت کنند و یا با ربات آنال

یا دیگر همه گیري  19کنند. در این روش، فناوري به کارآفرینان اجازه تصمیم گیري هاي بازاریابی مربوط به همه گیري کووید 
 ). 2020، حسین و همکاران، 2020، نادو، 2020هاي جهانی را خواهد داد (ایوانوف، 
م هر گونه تصمیم گیري هاي بازاریابی مربوط به کاالها و خدمات کمک می کند (سلمان و فناوري به پردازش داده ها و انجا

). به منظور گرفتن بسیاري از تصمیم گیري هاي حیاتی، هر کسب و کار وابسته به 2020، پوالس و همکاران، 2020همکاران، 
خیره شده و در نهایت به بخش هاي تجاري مناسب اطالعات مشتریان، کاالها و خدمات خود است. ابتدا، اطالعات جمع آوري و ذ

، پر کردن فرم ها، به روز رسانی فایل ها، ارجاع دادن اسناد می 19براي استفاده بیشتر ارسال می شود. به دلیل شیوع کووید 
 مدیریت داده تواند در این شرایط در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد. با این مزیت، بسیاري از شرکت ها از سیستم هاي

AIenabled  به منظور شناسایی اخاذي، اجتناب از تهدیدات امنیی سایبري و افزایش فعالیت هاي کلی کسب و کار خود در

 ). 2020، دي ویائو و همکاران، 2019طول همه گیري استفاده می کنند (گوکسل و بوزکورت، 
به منظور آنالیز داده مورد استفاده  PLS 3.0با نرم افزار  شرکت کوچک و متوسط بنگالدشی در این مطالعه 127نمونه اي از 

قرار گرفت. همانگونه که توسط برخی از محققان پیش بینی شده بود، رابطه مثبت و معنی داري بین شناخت فرصت کارآفرینانه، 
). عالوه بر این، پی برده 2018توسعه فرصت و بهره برداري از فرصت و تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه یافت شد (راجو و پونگ، 

رابطه بین شناخت و توسعه فرصت و تصمیم گیري هاي کارآفرینانه را وساطت می کند، هر چند که  شور کارآفرینیشد که 
رابطه اي با بهره برداري از فرصت ندارد. کارآفرینان در شرکت هاي کوچک از فناوري به منظور حمایت از شناخت فرصت، توسعه 

اري از تصمیمات بازاریابی خود از خانه هاي خود یا مکان هاي دیگر استفاده می کنند. بنابراین، فناوري به آن ها در و بهره برد
 مدیریت کسب و کار در طول بحران کمک کرده و به تدریج به بخش مهمی از کسب و کار در سراسر جهان تبدیل می شود. 

با مشکالت جدي روبرو شده (باتاچاري و جهان شاهی،  19گیري کووید  گزارش شده که توسعه اقتصاد جهانی به واسطه همه
) و بسیاري از محققان اشاره کردند که هر دهه حداقل یک بیماري همه گیر ظهور می کند. امروزه، هر شرکت ممکن 2020

ري جهانی مانند ) در نتیجه همه گی2020لیو دیک و همکاران،  –است کم و بیش دچار کاهش فروش محصوالت خود (جنتیل 

شده باشد. به طور خاص، شرکت هاي بنگالدشی در حال حاضر با تهدید عمده اي از نظر بحرن سالمت جهانی روبرو  19کووید 
هستند. به طور ویژه، کارآفرینان نوظهور قادر به ایجاد کسب و کار نیستند. در این شرایط، استفاده از فناوري داراي تاثیر مثبتی 

زاریابی است. در عین حال، پایداري اصطالحی پیچیده بوده که به طور مکرر استفاده می شود  همه کارآفرینان بر تصمیمات با
به طور یکسان درگیر معظالت اجتماعی و زیست محیطی نیستند. مقاله ما بر اهمیت فناوري براي پایداري این شرکت ها تاکید 

ت همسویی چالش هاي زیست محیطی و اجتماعی با مدل هاي کسب و کار دارد. سیاستگذاران باید اهمیت فناوري را در تقوی
اخیر در نظر بگیرند. با توجه به این که ایده آل ها و فعالیت هاي کارآفرینان براي توسعه یک پایگاه بازار در حوزه اجتماعی و 
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(افشار جهانشاهی و همکاران،  زیست محیطی ضروري است، این مقررات باید توسط برنامه هاي حمایت فنی دولت تقویت شود
2019 .( 
 : چارچوب تحقیق1شکل

 
 محدودیت ها و جهت گیري ها براي تحقیقات آینده 

مشابه مطالعات دیگر، این مطالعه نیز با دشواري هایی روبروست. اول، محققان با مشکالتی در زمینه جمع آوري پرسشنامه ها 
پاسخ دهنده بالقوه را براي این مطالعه به  127هستند. به همین دلیل، ما  به دلیل عدم همکاري برخی پاسخ دهندگان روبرو

کار گرفتیم. دوم، بسیاري از کارآ،رینان با ایمیل به پرسشنامه ها پاسخ نمی دهند. این مطالعه محدود به یک کشور بود، بنابراین، 
است. یافته هاي ما چندین احتمال را براي  تفاوت از نظر ساختارهاي الکترونیکی و زیرساخت هاي آن ها محدودیت دیگري

تحقیقات آینده پیشنهاد می دهد. این مطالعه تنها بر روي کارآفرینان شرکت ها متمرکز است. بنابراین، مطالعه آینده ممکن 
ینده آ است شامل شرکت کنندگان سطح تیم کارآفرینان به منظور بررسی توانایی تصمیم گیري بازاریابی آن ها باشد. مطالعات

ممکن است شامل هر دو داده هاي عینی و ذهنی به منظور حمایت از فرصیات قابل اعتمادتر درباره تاثیر تشخیص فرصت 
 ). 1کارآفرینانه بر عملکرد افراد باشد (شکل 

 
 گیرياندازه هايت: آیتمسپیو

 :)2013تشخیص فرصت (وانگ و همکاران، 

 دهد.ارائه می انهورادر فن هاي زیادي براي نوآورياین صنعت فرصت -1
 م.بینگذاري جدید را در اطراف خود میهاي بالقوه سرمایههستم، ایده همیشگی روزانه هايفعالیتدر حالی که مشغول انجام  -2

 م.گذاري جدید هوشیاري یا حساسیت خاصی دارهاي سرمایهمن نسبت به فرصت -3 
  آید. به سختی براي من پیش میهاي بالقوه سرمایه گذاري جدید دیدن فرصت -4

 ):2011فرصت (هایتون و همکاران،  توسعه

تخاب دارد، انبا کمک فناوري را کردیم بهترین بازده تحلیل کردیم و آنچه را که فکر میهاي بلند مدت را تجزیه و ما فرصت -1
 .کردیم

 انجام دادیم. اوري تجزیه و تحلیل معنادار رقابتی ما در مورد بازارهاي هدف تحقیق و انتخاب کردیم و با استفاده از فن -2
 .اولیه ما با کمک فناوري بود طرحاستفاده کردیم بسیار شبیه  کسب وکارخدماتی که ما براي راه اندازي این یا  محصول -3
 یم.را آزمایش کرد کسب وکارهاي مختلف ما با کمک فناوري، محصوالت و یا مدل -4
 ):2000تز و تیچ، برداري فرصت (شواربهره 

 ت.رسمی تولید کرده اس کسب وکارشرکت قبل از تأسیس خود یک طرح  -1
 . داده است گسترشهاي رسمی بازاریابی را شرکت قبل از تأسیس خود برنامه -2

 را به کار برده است.ارزیابی  آزمایش، شرکت کسب وکارمفهوم اصلی  بهسازيبراي  -3
 برده است.را به کار  آزمایشغیر از به ، شرکت فرایندهاي ارزیابی رسمی وکارکسب مفهوم اصلی  بهسازيبراي  -4
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 :)2013(کاردون و همکاران،  شور کارآفرینی

 ت.د، هیجان انگیز اسنتواند تجاري شویازهاي برآورده نشده بازار که مین حلهاي جدید براي روش یافتن -1
 ت.رائه شده براي من لذت بخش اسات اخدمیا  براي محصوالت نوینهاي جستجوي ایده -2

 کنم.خدمات موجود را بهتر یا  چگونه محصوالت بدانم که مشتاقممن  -3
 د.را به بازار عرضه کننمن  خدماتیا  را پیدا کنم که بتوانند محصوالت من واقعاً دوست دارم افراد مناسبی -4

  :)2010تصمیمات بازاریابی کارآفرینانه (کیلنتونگ و همکاران، 
 م.خود را با کمک فناوري گسترش دهی هاي فعلیمشتري کنیممیسعی جسورانه ما  -1

 آنها دارد.سعی در هدایت  دهد؛با کمک فناوري پاسخ  مشتریانبیش از آنکه به هاي بازاریابی ما تالش -2
 . مگیریفناوري یاد می تري با کمکمش روزانهاز طریق ارتباط که  باشدمی اکثر تصمیمات بازاریابی ما براساس آنچه  -3

 م.کنیخود با کمک فناوري معرفی می کنندگانعرضه پیشنهاداترا براساس  ما معموالً محصوالت و خدمات جدید  -4
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