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بازاریابی و رشد کسب و کارهای نوپای مذهبی :گامی به سوی پیشرفت اسالمی-ایرانی

امیر اصالنی افراشته
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چکیده
کسب و کارهای نوپای مذهبی ،کسب و کارهای تازه تأ سیس شده ای هستند که با یک دغدغه مذهبی ،سعی در ارایه و ترویج یک
ارزش مذهبی را به مصرف کنندگان دارد .تمام این کسب و کارها موفق نمی شوند و یکی از مهم ترین دالئل عدم موفقیت آن ها
ضعف در مهارت های بازاریابی و عدم توانایی در شناسایی دقیق رفتار مصرف کنندگان مذهبی است .در راستای حرکت و رسیدن
به الگویی جامع از پیشرفت اسالمی ایرانی و با توجه به نقشی که این کسب و کارهای نوپای مذهبی می توانند در تقویت وضعیت
اقتصادی و اجتماعی کشور داشته داشته باشند ،از این حیث این پژوهش از ضرورت کاربردی و پژوهشی برخوردار است .پژوهش
حاضر بر اساس مسئله و ضرورت تحقیق در حوزه دین و کسب و کار انجام گرفته شده است که در آن محقق سعی کرده بر اساس
مطالعه پیشینه و پژوهشهای انجام شده در حوزه ی دین ،کسب و کارهای نوپای مذهبی و نیز مطالعه اسناد و مقاالت مرتبط با
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،مطالب مرتبط را جمعآوری کرده تا بتواند حساسیت موضوع در رابطه با راه اندازی کسب و کارهای
نوپا بر اساس اندیشه های مذهبی برای مصرف کنندگان مذهبی و نقش آن در حرکت به سوی الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی را
تبیین کند.
واژگان کلیدی :کسب و کارهای نوپای مذهبی ،بازاریابی ،مذهب ،الگوی پیشرفت اسالمی  -ایرانی

مقدمه
2

در دهه اخیر ،رشد کسب و کارهای نوپا و کوچک ،توجه زیادی از پژوهشگران و سیاست گذارران را به خود جلب کرده
است .چرا که شرکت های نوپا ،به عنوان موتور محرکه رشد ،نوآوری و تولید ثروت شناخته می شوند(آدرچ و توریک ،3
 ،2000بیرچ  ،1981 ،4دیویدسون  ،1995 ،5دیویدسون و همکاران  .) 1998 ،6این کسب و کارهای نوپا در عرصه ها و
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حوزه های مختلفی از جمله محیط زیست ،تکنولوژی ،مالی و حتی محصوالت و خدمات مبتنی بر ارزش های مذهبی
شکل گرفته اند که هر کدام ،بازار هدف خاصی را دنبال می کنند و چند سالی هم هست که در ایران ،موجی از راه
اندازی کسب و کارهای نوپا بین جوانان راه افتاده که هر یک با هدفی متفاوت دست به این اقدام می زنند .در شرایط
رکود و بحران اقتصادی که توانایی سازمان ها در جذب نیروهای جدید کاهش پیدا کرده است ،یکی از راه های برون رفت
از این معضل ،توجه و حمایت از کسب و کارهای نوپا است .مقام معظم رهبری نیز به این نکته بارها اشاره داشته اند و از
کلیدواژه های تقویت نیروی کار و سرمایه انسانی ،اقتصاد دانش بنیان ،نوآوری و توسعه کارآفرینی ،رقابت پذیری اقتصاد و
 ...برای تاکید بر این مهم استفاده کرده اند ،تا جایی که این امر مهم را مستقیم و غیر مستقیم در بندهای اول تا سوم
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیان کرده اند که به شرح زیر می باشد:
-1

تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایههای انسانی و علمی کشور به منظور توسعه

کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاریهای جمعی و
تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کمدرآمد و متوسط.
-2

پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ،پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به

منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول
اقتصاد دانشبنیان در منطقه
-3

محور قراردادن رشد

بهرهوری در اقتصاد

با

تقویت

عوامل

تولید ،توانمندسازی

نیروی کار،

تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد ،ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در
جغرافیای مزیتهای مناطق کشور .7
کسب و کارهای نوپا با توجه به یک خال و نیاز موجود در جامعه ،ایده ای را مطرح و پرورش می دهد تا بتواند برای
ارضای نیازهای جامعه هدف خود ،محصول یا خدمتی را برای آن ها ارایه کند .این کسب و کار ها در عرصه های مختلفی
مشغول به فعالیت می باشند که برخی از آن ها نیز براساس یک ایده و دغدغه ارزشی و مذهبی ،محصول و خدمتی را
تولید و قصد ارایه آن را بین جامعه هدف خود که از مشتریان مذهبی تشکیل شده اند دارند تا از این طریق هم بتوانند
پاسخ گوی نیازی در جامعه مذهبی باشند و هم به ترویج یک ارزش فرهنگی و مذهبی در جامعه بپردازند.
علی رغم اهمیت و ضرورت کاربردی بیان شده ،پژوهش های تجربی نشان داده اند که اکثر کسب و کارهای نوپا در همان
مراحل ابتدایی رشد نمی کنند و فقط بخش کوچکی از آن ها به سرعت رشد کرده و موجبات توسعه اقتصادی منطقه را
فراهم می کنند .کسب و کارهای نوپا به واسطه ماهیت تاز ه و جدید بودن آن ها ،نسبت به شرکت های مستقر شده ،نرخ
شکست باالیی دارند و احتمال نجات و پایداری آن ها پایین است .بنابراین ،موضوع رشد ،از نظر استراتژیک ،اهمیت
باالیی برای کسب و کارهای جدید و جسورانه دارد .به عالوه این که رشد کسب و کارهای جدید ،عنصر کلیدی توسعه
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اقتصادی مناطق است و به همین دلیل یک موضوع قابل بحث و با اهمیتی است که جای پژوهش دارد .علی رغم اهمیت
استراتژیک شرکت های نوپا و نقش آن ها در توسعه اقتصادی و الگوی پیشرفت اما دانش موجود درباره رشد شرکت های
جدید ناقص بوده و پژوهش های انجام شده در این حوزه نیز پراکنده است (دیامبیدو و جیلی  ،2011 ،8دیویدسون و
همکاران .)2006 ،9
در باب اهمیت و ضرورت پژوهش بیان شده است که عالوه بر اینکه اغلب کسب و کارهای نوپا در مراحل اولیه شکست
می خورند ،آسیب شناسی و کشف دالئل این بحث ها در کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته اما در کشورهای
در حال توسعه هنوز آن طور که باید و شاید به آن پرداخته نشده است(نیروان و هیوانتو  .) 2015 ،10در واقع ،پژوهشگران
معتقدند که علی رغم ادبیات غنی که در حوزه ی اکوسیستم کارافرینی و اجزای تشکیل دهنده آن وجود دارد اما پژوهش
ها به وجود ناهماه نگی های موجود و واریانس بین عناصر تشکیل دهنده این اکوسیستم توجهی نکرده اند .در واقع این
موضوع هنوز ناشناخته مانده که چرا بعضی از اکوسیستم های کارافرینی در واکنش به تغییرات محیطی به ادامه حیات
خود ادامه می دهند و برخی دیگر شکست می خورند(راندی و همکاران .)2017 ،11
عمده ی اصلی این کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فناوری شکل گرفته اند .کسب و کارهای نوپای نرم افزاری که نسبت به
گذشته رشد قابل توجهی داشته اند ،در شرایط عدم اطمینان با چالش های متعددی مواجهه هستند .در پژوهش ها،
مهارت های بازاریابی و شناسایی دقیق نیاز های مشتریان ،را یکی از مهم ترین راه کارها برای موفقیت این کسب و کارها
معرفی کرده اند  .به گونه ای که با استفاده ا ز همکاری های نزدیک با مشتری و بازخورد و فعالیت های بازاریابی ،تالش
می کنند تا به ارایه ارزش بیش تر به مشتری بپردازند(بوش و همکاران  .)2013 ،12عالوه بر این موارد ،پیشنهاد شده است
که صاحبان کسب و کار و در راس آن ها ،سیاست گذاران بخش بازرگانی ،شایسته است که به منظور نیل به پیشرفتی
همه جانبه با در نظر گرفتن امور مادی و معنوی به صورت توامان ،برنامه های توسعه ای و پیشرفت خود را در بخش
تجارت بر مبنای معیارهای مد نظر جامعه اسالمی ایرانی بنیان گذارند( اصالنی.)1396 ،
لذا در این پژوهش ،تالش شده است تا ضمن تبیین دقیق این مسأله ،به بحث درباره توجه جدی به فعالیت های
بازاریابی برای کسب و کارهای نوپای به خصوص کسب و کارهای نوپای مذهبی پرداخته شود تا بتوان به الگویی جامع تر
در مسیر تکمیل الگوی پیشرفت ایرانی اسالمی دست یافت.
کسب و کارهای نوپا
فلسفه ی کسب و کارهای نوپا به دنبال حذف امور بی فایده و افزایش فعالیت های ارزش آفرین در طی فاز ساخت
محصول یا خدمت است؛ به گونه ای که کسب و کارهای نوپا بتوانند بدون نیاز به سرمایه گذاری کالن بیرونی ،کسب و
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کار و محصولی بی نقص و با شانس موفقیت بیش تری داشته باشند ( یراقی و همکاران .)1393 ،رایز  )2011(13بیان می
کند ک ه کسب و کارهای نوپا ،در رویکرد جدید اقتصاد نوین مورد توجه قرار گرفته اند .هدف این شرکت ها توجه به
دستاوردهای پژوهشی با نگاه دانشی و فناورانه از فرایند تولید تا بازار ،پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و واگذاری فناوری
به صاحبان ایده در محیط های اجتماعی – اقتصادی است ( ندافی و احمدوند)1396 ،
در رابطه با تعریف کسب و کارهای نوپا ،در پیشینه پژوهش تعاریف مختلف و زیادی وجود دارد که اکثر آن ها از برخی
جهات با یکدیگر هم پوشانی دارد .در ادامه به برخی از تعاریف ارائه شده توسط پژوهشگران اشاره شده است.


کسب و کارهای تازه تاسیس شده خطر پذیر و جسورانه که با محدودیت منابع فنی و مالی مواجهه
14

هستند(عثمان و ونهاوربکی .)2017 ،


سازمان تازه تشکیل شده ای که در جست و جوی رسیدن به یک مدل کسب و کار مقیاس پذیر و تکرار پذیر،

فعالیت می کند(بلنک )2010 ،15


براساس فرهنگ لغت هریتیج آمریکا  ،16کسب و کارنوپا ،کسب و کاری است که اخیرا شروع به فعالیت و انجام

عملیاتی کرده است .یعنی کسب و کارهای نوپا ،کسب و کارهایی هستند که در مراحل اولیه چرخه عمر سازمان مشغول
به فعالیت هستند ،به گونه ای که بنیان گذاران آن در تالش اند با ارایه محصول و خدمتی جدید ،به تقاضاهای جاری،
پاسخ دهند(.ون لی و ساچ  .) 2018 ،17به عالوه این که واژه کسب و کار نوپا ،نه تنها اشاره به کسب و کار تازه تاسیس
شده و قرار گرفته در مرحله اولیه از چرخه عمر دارد بلکه بیانگر ،کسب و کارهای فناوری محور با پتانسیل باال برای رشد
و بقا می باشد(.ون لی و ساچ .)2018 ،18


کسب و کارهایی که فعالیت های آن ها به دلیل مسئولیت تازگی و کوچک بودن شان محدود شده است و از

این حیث با کسب و کارهای کوچک و متوسط تفاوت دارند .به عالوه این که با فقدان دسترسی به منابع کافی مواجهه
هستند و از این حیث با کسب و کارهای کوچک و متوسط شباهت دارند(فریمن و همکاران  ،1983 ،19حنان و فریمن ،20
 ، 1989عثمان و ونهاوربکی .)1989 ،21


کسب و کارهای فناوری محور کوچک که در مرحله اولیه چرخه عمر سازمان قرار دارد و متمرکز بر روی ایده

های نوآورانه ،فناوری ها یا محصوالت جدید است (ماوسون .) 1999 ،کسب و کارهای نوپا با ریسک های ذاتی برای بنیان
گذاران ،سرمایه گذاران و ذینفعان همراه هستند( هایگبیرت و همکاران  ،2007 ،22نیلسلووویچ .)2011 ،23
13
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بازاریابی و کسب و کارهای نوپا ( ضرورت پژوهش های جهانی)
تعداد کسب و کارهای نوپای شکل گرفته در دنیا ،بدون توجه به سن و سال ،جنسیت و پیش زمینه های فرهنگی و
آموزشی در چند سال اخیر ،افزایش پیدا کرده است .اما ،علی رغم افزایش آن ها ،حمایت دولت ها و تأثیری که ای ن روند
بر افزایش کارآفرینی و به تبع آن اشتغال و توسعه اقتصادی دارد ،نرخ شکست آن ها نیز باال است و آن ها را با چالش
های جدی همراه کرده است(دی ایوینو  ،2015 ،24ون و سو  ،2018 ،25بوش  ،2013 ،26بایگا دایامبگیو و جیلی.)27 2011 ،
یکی از مهم ترین دالئل این نرخ شکست ،ضعف در مهارت های بازاریابی و عدم توجه است .به همی ن دلیل ،کسب و
کارهای نوپا و رشد و موفقیت آن ها در چندسال اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران و کارآفرینان را به خود جلب کرده
است(ون و سو ،2018 ،چایلد .)2015 ،28
بازاریابی مجموعهای از مفاهیم ،ابزارها ،تئوری ها ،عملیات ،روش ها و تجارب است; این عناصر با یکدیگر یک مجموعه
دانش قابلآموزش و یادگیری را ایجاد نموده اند .بازاریابی عبارت است از :وظیفه تمرکز منابع و اهداف سازمان بر روی
فرصت های محیط( کیگان  .) 1383 ،29از طرفی دیگر بازاریابی همیشه علم مبادله بوده است که هدفش تحلیل و درک
ارتباط بین عرضه (فروشنده) و تقاضا (خریدار) است .عرضه و تقاضای محصوالت و خدمات شامل موضوع نسبتاً
پیچیدهای به نام کسبوکار می شود(فالمبارد راوود  .)2005 ،30کسب و کارهای نوپا ،برای موفقیت نیازمند توجه به ابعاد
چند گانه از یک کسب و کار هستند که از جنله آن ها عبارت اند از مباحث فنی و تولیدی ،توزیع ،مباحث حقوقی،
بازاریابی و ارتباطات و  . ...در این میان ،پژوهش های متعددی نشان داده اند که یکی از مهم ترین مشکالت کسب و
کارهای نوپا ،ضعف در مهارت های بازاریابی و عدم توانایی در شناسایی دقیق ارزش های مشتریان و ارایه راه کارهای
متناسب با آن ها ست .در پژوهشی بیان شده است که کسب و کارهای نوپا به دلیل تازگی و جدید بودنشان 31در جذب
مشتریان ناتوان هستند و به همین دلیل یکی از مهم ترین چالش ها و مشکالت پیش روی آن ها ،جذب مشتری و
متقاعد سازی مصرف کنندگان در خرید محصوالت است  .یکی از دالیل پایین بودن نرخ جذب مشتری و فروش این است
که مشتریان به دلیل اطالعات پایین و نیز این ادارک که چون آن ها تازه وارد هستند و احتمال خطا و افزایش هزینه در
آن ها باال است؛ بنابراین خیلی به این کسب و کارهای نوپا و جدید اعتماد ندارند .به دلیل این عدم اطمینان و اطالعات
پایین از سیگنال های مختلفی در بازار برای ارزیابی کیفیت محصول استفاده می کنند (دیکایندر  .)2007 ،32در این راستا
در پژوهشی دیگر پس از بحث درباره اهمیت و ضرورت و توسعه فعالیت های کارآفرینانه و راه اندازی کسب و کارهای
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نوپا ،به عوامل شکست این کسب و کارها اشاره شده است که یکی از مهم ترین آن ها ضعف و عدم اطالع کارافرینان از
مهارت های بازاریابی در مراحل ابتدایی راه اندازی یک کسب و کار است ( چایلد .)2015 ،33
برای رقابت در اقتصاد دانشی امروز ،شرکت ها و کسب و کارهای نوپا باید بتوانند از دانش های در دسترس برای توسعه
استراتژی های خود استفاده کنند(دالمارکو و همکاران  .)2017 ،34متخصصان و صاحبنظران بر اساس آمار و ارقام موجود
در اسناد بیان کرده اند که  50درصد از کسب و کارهای نوپا در در مراحل اولیه راه اندازی کسب و کار خود در  5سال
اول با شکست مواجهه می شوند .علی رغم این نرخ شک ست در این نوع کسب و کارها ،توجه زیادی به توسعه و اجرای
استراتژی های بازاریابی ویژه آن ها در  5سال اول نمی شود و در حقیقت بکی از مهم ترین دالیل شکست  5سال اول را
نیز در همین نکته می داند .بنابراین می توان گفت که توجه به مهارت های بازاریابی و تدوین استراتژی های بازاریابی
برای کسب و کارهای نوپا در مراحل اولیه نقش مهمی در ابقاء و پایداری این کسب و کارها دارد(پای .)2017 ،در
پژوهشی که بر روی کسب و کارهای نوپای فناوری محور در اسرائیل انجام گرفته است ،با بررسی و مطالعه ادبیات و
پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه های انجام گرفته شده با افرادی که تجربه زیسته با کسب و کارهای نوپا داشته اند
عوامل موثر بر شکست کسب و کارهای نوپای فناوری محور استخراج شد که مهم ترین آن ها عبارت اند از :بی ثباتی
مالی ،رویه های سخت گیرانه صندوق های سرمایه گذاری و مراکزی مثل مراکز رشد و شتاب دهنده ها  ،فقدان سرمایه
ناکافی که منجر به کاهش فعالیت های تحقیق و توسعه و فعالیت های بازاریابی می شود ،و همچنین ،فقدان پژوهش و
تحقیق در مورد نیازها و انتظارات قبل از تولید محصول و ارایه آن به بازار ( نیزلوویچ  .)2011 ،35ضمن اینکه در پژوهش
دیگیری نیز این نکته مورد تا یید قرار گرفته است که عوامل متعددی بر موفقیت کسب و کارهای نوپا اثرگذارند که از
جمله مهم ترین آن ها مواردی مثل تأ مین مالی و اقدامات بازاریابی و تدوین استراتژی های بازاریابی موثر است(الفونتی و
همکاران  .)2013 ،36البته ناگفته نماند که استراتژی های بازاریابی باید براساس بازار هدف و مصرف کنندگان تدوین شود.
چرا که هر بخش از مصرف کنندگان نیازهای منحصر به فردی دارند که ممکن ا ست با سایر بخش ها متفاوت باشد .برای
مثال ،استراتژی های بازاریابی کسب و کارهای نوپایی که در حوزه ی مسائل فرهنگی و مذهبی سعی در ارایه خدمات و
محصوالتی برای جامعه ی مذهبی مد نظر خود دارد ،طبیعتأ با سایر کسب و کارهایی که در حوزه های دیگر مشغول به
فعالیت می باشند تفاوت های جدی دارد.
روش تحقیق
جهانبینی و نگاه فلسفی ،مشخصکننده نوع مسیر و رویکرد محقق دررسیدن به جواب مسائل است .حتی اگر در پژوهش
مشخص کردن این مسیر از نگاه محقق پنهان بماند ،در جنبههای عملی نگارش تحقیق خود را نشان خواهد داد .پژوهش
حاضر بر اساس مسئله و ضرورت تحقیق در حوزه دین و کسب و کار انجام گرفته شده است که در آن محقق سعی کرده
33
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بر اساس مطالعه پیشینه و پژوهشهای انجامشده در حوزه ی دین ،کسب و کارهای نوپای مذهبی و نیز مطالعه اسناد و
مقاالت مرتبط با الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت ،مطالب مرتبط را جمعآوری کرده تا بتواند حساسیت موضوع در رابطه با
راه اندازی کسب و کارهای نوپا بر اساس اندیشه های مذهبی برای مصرف کنندگان مذهبی و نقش آن در حرکت به
سوی الگوی پیشرفت اسالمی ایرانی را تبیین کند.
بازاریابی و کسب و کارهای نوپای مذهبی
یکی از مناسبات اساسی زندگی بشر ،تعامالت مربوط به کسبوکار و تجارت است که بخش جداییناپذیر زندگی افراد
است .شکلگیری و چگونگی رویارویی و برخورد در این حوزه بهصورت مستقیم در زندگی افراد اثرگذار است .گواه این
مطلب را میتوان با تأثیر نظریههای غربی مرتبط در روحیه مصرفزدگی مردم در زندگی روزمره مشاهده کرد(باقری کنی
و همکاران.)1395 ،
یکی از پایه های پیشرفت جوامع در بعد اقتصاد و تجارت ،توجه به مباحث بازاریابی است .لذا چنانچه ما به دنبال ارائه
الگویی در جهت پیشرفت هستیم ناگزیر از توجه به مباحث اقتصادی به طور اعم و بازاریابی به طور اخص نیز
هستیم(اصالنی .)1397 ،در بحرانهای اقتصادی( بهخصو ص در عرصه بینالملل) ،بازاریابان و متخصصان بازاریابی یکی از
عوامل اصلی تغییرات اجتماعی هستند .این افراد با ارائه بینش و دانش به جوامع ،برای فهم دقیق از فضای کسبوکار و
نیز اتخاذ تصمیمات درست کمک میکند .درواقع بازاریابی بهطور افزایشی یکی از گزینههایی است که می تواند منجر به
بهبود و تقویت اساسی در فعالیت های اقتصادی شود(زینکوتا و رویکاینن  .) 2013: 5- 4 ،37تعاریف بسیاری از مفهوم
بازاریابی ارائه شده است که در تمام آنها بهطور صریح یا ضمنی یک چیز نهفته است و آن توجه به مصرفکننده در جهت
ارضای نیاز آن و کسب سود است .بهطوریکه فیلیپ کاتلر به عنوان پدر بازاریابی نوین در جهان ،در آخرین ویرایش کتاب
اصول بازاریابی خود آن را اینگونه تعریف کرده است که بازاریابی تالش برای درگیر کردن و جلب توجه مشتریان و نیز
مدیریت روابط با مشتریان سودآور است(کاتلر و آرمسترانگ .)2017: 28 ،38
مذهب از عوامل مؤثر در شکلگیری بازار و فعالیت های تجاری است که نقش مهمی را در موفقیت کسبوکارهای کنونی
ایفا میکند .امروزه در میان بازاریابان به خوبی مشخص است که هنگام طراحی فعالیت های بازاریابی باید توجه نمایند که
بازار هدف تا چه میزان ،نسبت به آن فعالیتها عکسالعمل مثبت نشان خواهد داد .این امر بهویژه در بازارهایی که
بیش تر آن را مسلمانان تشکیل میدهند ،اهمیت بسیاری دارد .در اینگونه بازارها ،بازاریابان باید توجه نمایند که اقدامات
آن ها با معیارهای اخالقی و مذهبی جامعه و همچنین آداب و سنن مورداحترام اعضای جامعه ،مغایرت نداشته باشد
(مصلح و بوزنجانی .)1394 ،در میان مذاهب مختلف ،اسالم ،مذهب را راهی برای سعادت بشر میداند .مدیریت یکی از
آموزه های اسالم است(الورفی  .)2012 ،39اسالم دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که برای
تمام ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی دارد و جز آن را برای سعادت جامعه نمیپذیرد .لذا به نظر
37
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میرسد با درنظرگرفتن مبانی و ارزش های اسالمی بتوان به مدل مناسب بازاریابی رسید( .عیدی .)1394 ،هر جامعه و
کشوری ،برای پیشرفت نیازمند الگو و مدل خاص خودش است بهگونهای که بر اساس فرهنگ و ارزشهای آن جامعه
طراحی گردد .بدیهی است که خواستههای مشتریان در هر جامعه ،تحت تأثیر فرهنگ غالب آن جامعه است .بنابراین در
جامعه ما به دلیل حاکمیت فرهنگ اسالمی در تمامی شئون زندگی افراد جامعه ،خواستههای آنها نیز متأثر از
ارزشهای اخالقی فرهنگ اسالمی خواهد بود .بازاریابی نیز از این امر مستثنا نیست و چنانچه به دنبال طراحی الگویی در
این زمینه هستیم نیازمند توجه به مبانی و آموزه های اسالمی در این خصوص است ( اصالنی.)1397 ،
کسب و کارهای نوپای مذهبی و الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت
بدون شک یکی از مهم ترین دغدغه های هر نظام فکری و مکتبی که ادعای داشتن نظریه و برنامه برای اداره زندگی
بشری را دارد ،مسائل و موضوعات اقتصادی است .اینکه انسان ها در جامعه ،بر اساس چه الگویی و با توجه به چه ضابطه
و بایدونبایدهایی باید در تعامالت اقتصادی وارد شو ند ،موضوعی است که دیدگاه های متفاوتی درباره آن وجود
دارد(مسعودی پور و خیری .)1393 ،یکی از موضوعات مهم برای استقالل و رشد اقتصادی که مقام معظم رهبری نیز در
سخنرانی های خود بارها و بارها به آن اشاره داشته و حتی در سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح کرده اند؛ موضوعات
مرتبط با کارآفرینی و اشتغال جوانان است .در این راستا ،چند سالی هست که جوانان ،با اهداف مختلفی وارد این حوزه
شده اند و کسب و کارهایی را راه اندازی کرده اند .ای ن نوع از کسب و کارها در حوزه های مختلف محیط زیست،
تکنولوژی ،مالی و حتی محصوالت و خدمات مبتنی بر ارزش های مذهبی شکل گرفته اند که هر کدام ،بازار هدف خاصی
را دنبال می کنند . .مذهب ،موضوعی است که برای کسب و کارها هم می تواند یک فرصت و هم یک تهدید باشد ،تا
جایی که تعدادی از کسب و کارها ،اساسأ براساس نیازها و ارزش های مذهبی ،شکل گرفته اند .ای ن شور و هیجان ،طرف
دیگری هم دارد که پژوهش های متعددی هم به آن اذعان داشته اند و آن ای ن نکته است که تمام آن کسب و کارهای
نوپا ،نمی توانند در این بازار رقابت کنند و در سال های اولیه با شکست مواجهه می شوند .این شکست ،به خصوص در
کسب و کارهای نوپای مذهبی ،شدت بیش تری دارد ،چرا که به دلیل جدا بودن متخصصان فرهنگ به طور عام و مذهب
به طور خاص از سایر ابعاد یک کسب و کار مثل بازاریابی ،چندان موفق نبوده اند و اگر هم موفق شده اند ،نتای ج آن،
چندان چشمگیر و ملموس نبوده است.
تکامل و تعالی تدریجی انسان در معارف اسالمی با آنچه در پیشرفت خطی مدرن مطرح می شود ،بسیار متفاوت است.
پیشرفت در نگاه اسالمی اصالتاً یک اعتالی معنوی است که دارای آثار و برکات دنیایی بسیاری بوده و درواقع ،اصالح دنیا
از مسیر اصالح معنوی میگذرد(آوینی .)1386: 238 ،اهداف توسعه و پیشرفت در اقتصاد سرمایهداری به جنبههای
فردی و مادی جامعه توجه می کند؛ اصالت با فرد است و به برتری حقوق اجتماعی بر فردی توجهی نمی شود .در اقتصاد
سوسیالیستی ،دولت ،محور همه تصمیمات و صاحب همه بخشهای اقتصادی است و چیزی تحت عنوان «من» وجود
ندارد که این دیدگاه ازلحاظ کلگرایی و برتری حقوق اجتماعی بر حقوق فردی با الگوی اسالمی شباهتهایی دارد ،اما به
دلیل حذف بخش خصوصی و نفع شخصی با دیدگاه اسالم شکاف پیدا میکند .درحالیکه در اقتصاد اسالمی به معنویت،
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عدالت و رفاه عمومی و حقوق تکتک افراد در کنار حقوق اجتماعی توجه شده است(رسولی شربیانی و مرید سادات،
 .)1395به تعبیر قرآن کریم رسیدن به حیات طیبه که در آن نیازهای مادی و معنوی انسان تأمینشده است ،مهمترین
هدف انسان و هدف توسعه جامعه اسالمی تلقی میشود (کاظمی .)1389: 1 ،در این راستا کسب و کارهای نوپای
مذهبی ،می توانند نقش موثری در حرکت به سمت الگویی اسالمی پیشرفت داشته باشند به گونه ای که هم راه رسیدن
به اشتغال و کارافرینی را میسر کند و هم مجرایی برای اشاعه و ترویج مباحث مذهبی و ارزش های مذهبی و فرهنگی
باشد .کسب و کارهای نوپای مذهبی ،کسب و کارهایی هستند که با یک دغدغه مذهبی ،ایده ای را پرورش داده و شروع
به فعالیت می کنند .بنابراین نقش مهمی در تروی ج مباحث فرهنگی و مذهبی دارند .ای ن در حالی است که ،علی رغم
بودجه ،سرمایه های جذب شده و حمایت های دولتی ،نتوانسته اند به نسبت سایر کسب و کارهای نوپا ،رشد قابل توجهی
داشته باشند و ای ن احتمال می رود که یکی از دالئل آن ،فقدان برنامه ریزی های استراتژیک ،سرمایه گذاری های
بازاریابی اشتباه ،عدم شناسایی ارزش های پیشنهادی واقعی از نظر مشتریان در این جامعه مذهبی است که منجر به
اختصاص منابع ،به طور ناکارامد در این مسیر می شود .به همین دلیل است که مقام معظم رهبری بیان نموده اند که
پیشرفت مادی باید در کنار پیشرفت معنوی باشد :مقصود ،پیشرفت همه جانبه است ،یعنی پیشرفت مادی و
معنوی(بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان علمی و دانشجویان .)1387/7/7 ،رهبر معظم انقالب هدف نهایی
انقالب اسالمی را تحقق تمدن اسالمی نامیدند و شکلگیری الگوی پیشرفت اسالمی -ایرانی را الزمهی تحقق تمدن
اسالمی برشمردند( پایگاه اطالعرسانی دفتر مقام معظم رهبری  .) 1395 ،40بدین ترتیب الزم است الگوی مطلوب
پیشرفت ،مبانی و غایات خود را از آموزه های اسالمی دریافت کرده و همچنین با توجه به اقتضائات ،استعدادها و نیازهای
جامعه و کشور ایران طراحی شود .درواقع اگر وضعیت موجود و مطلوب و چهارچوب ها و اصول حاکم بر الگو بر اساس
مبانی و آموزه های اسالمی تحلیل و ترسیم شود در این صورت آنچه به دست میآید پیشرفت اسالمی است و اگر این الگو
بر شرایط جغرافیایی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی و اقلیمی ایران منطبق شود ،به الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت دست
خواهیم یافت(میرمعزی .)1395 ،بنابراین در پژوهش گران بیان می کنند که صاحبان کسب و کار و در راس آن ها،
سیاست گذاران بخش بازرگانی ،شایسته است که به منظور نیل به پیشرفتی همه جانبه با در نظر گرفتن امور مادی و
معنوی به صورت توامان ،برنامه های توسعه ای و پیشرفت خود را در بخش تجارت بر مبنای معیارهای مد نظر جامعه
اسالمی ایرانی بنیان گذارند( اصالنی.)1396 ،
جمع بندی و نتیجه گیری
رسیدن به الگویی جامع و همه جانبه ،نیازمند توجه جدی به موضوعات و مسائل مربوط به تجارت است که اغلب
سیاستمداران نیز به آن اذعان دارند .در شرایط رکود و بحران اقتصادی که توانایی سازمان ها در جذب نیروهای جدید
کاهش پیدا کرده است یکی از راه های برون رفت از این معضل ،توجه و حمایت از کسب و کارهای نوپا است .مقام معظم
رهبری نیز به این نکته بارها اشاره داشته اند و از کلیدواژه های تقویت نیروی کار و سرمایه انسانی ،اقتصاد دانش بنیان،
نوآوری و توسعه کارآفرینی ،رقابت پذیری اقتصاد و  ...برای تاکید بر این مهم استفاده کرده اند ،تا جایی که این امر مهم
http://www.leader.ir
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را مستقیم و غیر مستقیم در بندهای اول تا سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیان کرده اند .در این میان ،کسب و
کارهای نوپای مذهبی ،موضوعی است ک ه توجه به آن ضمن ایجاد اشتغال برای جوانان ،مجرایی برای ترویج مباحث
ارزشی ،فرهنگی و مذهبی به جامعه است .اما علی رغم اهمیت این موضوع ،شواهد حاکی از آن است که علی رغم بودجه
های دولتی و حمایت های انجام شده از این نوع کسب و کارها ،آن طور که باید و شاید موفق نبوده اند یا حداقل،
موفقیت چشمگیری نداشته اند .در این راستا نیز پژوهش های بین المللی حساس شده اند و به شناسایی دالئل و عوامل
عدم موفقیت کسب و کارهای نوپا پرداخته اند .در اکثر این پژوهش ها ،یکی از مهم ترین دالئل ضعف و عدم موفقیت
کسب و کارهای نوپا ،ضعف در مهار ت های بازاریابی این کسب و کارها بیان شده است .متخصصان و صاحبنظران بر
اساس آمار و ارقام موجود در اسناد بیان کرده اند که  50درصد از کسب و کارهای نوپا در در مراحل اولیه راه اندازی
کسب و کار خود در  5سال اول با شکست مواجهه می شوند .علی رغم این نرخ شکست در ای ن نوع کسب و کارها ،توجه
زیادی به توسعه و اجرای استراتژی های بازاریابی ویژه آن ها در  5سال اول نمی شود و در حقیقت بکی از مهم ترین
دالیل شکست  5سال اول را نیز در همین نکته می داند .بنابراین می توان گفت که توجه به مهارت های بازاریابی و
تدوین استراتژی های باز اریابی برای کسب و کارهای نوپا در مراحل اولیه نقش مهمی در ابقاء و پایداری این کسب و
کارها دارد.
نقطه ی مرکزی تمام مباحث بازاریابی ،شناسایی دقیق نیازها و رفتارهای مصرف کنندگان است .در این راستا ،چند سالی
است که پژوهشگران بین المللی ،صرف نظر از مذهب و دین خاصی ،به بررسی رابطه ی مذهب و رفتار مصرف کنندگان
پرداخته اند .در این راستا ماتراز و همکاران  41در سال  2015نشان داده اند که پژوهش های رفتار مصرف کننده به طور
فزاینده ای به اهمیت موضوع مذهب پی برده اند و بدین منظور ،مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر را مورد بررسی
قرار داده اند و گزارش داده اند که از سال  2014- 1992در مجالت بین المللی معتبر مثل مجله روانش شناسی مصرف
کننده  ،42مجله تحقیقات مصرف کننده  ،43مجله تحقیقات بازاریابی  ،44مجله بازاریابی  ،45علم بازاریابی  46تعداد  180مقاله با
با کلید واژه مذهب به چاپ رسیده است .بین سال های  1992تا  2006به طور میانگین 5 ،مقاله با کلید واژه مذهب در
این مجالت به چاپ رسیده است .این میزان تا سال  2007به تعداد  13مقاله افزایش یافته است .با توجه به متفاوت
بودن مباحث اسالمی با سایر ادیان ،این احتمال می رود که رفتار مصرف کنندگان مسلمان در مواجه با کسب و کارهای
نوپای مذهبی متفاوت باشد و لذا فهم دقیق آن نیازمند انجام پژوهش گسترده ای است که نتا یج آن می تواند برای راه
اندازی کسب و کارهای نوپای مذهبی راهگشا باشد .در ضمن ،از آنجایی که امکان توجه به صورت جزئی به تمامی این
مصادیق در الگوی پیشنهادی نیست ،الزم است تا کلیاتی از این طرح و سیاست های کلی در الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت در نظر گرفته شود و پس از تکمیل الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،این سیاست های کلی به سازمان های ذی
41
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ربط ارائه شود تا برنامه ریزی های جزئی تر جهت تکمیل آن صورت پذیرد .از جمله این سازمان ها که نیازمند توجه
جدی به این مباحث هست ،دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تشویق بیش تر محققان و پژو هشگران به پژوهش در
باب مصادیق و جزئیات بیش تر این موضوع در راستای سیاست های کلی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در موضوع
اقتصاد به طور اعم و بازاریابی به طور اخص است تا بتوان کمی از فضای ترجمه و اقتباس صد در صدی از کتاب های
غربی در حوزه ی بازاریابی که اکثرأ با تفکری سرمایه داری نوشته شده و مناسب جامعه ایرانی اسالمی نیست فاصله
گرفت(اصالنی .)1397 ،همچنین پیشنهاد می شود توجه جدی به کسب و کارهای نوپای مذهبی در مسیر رسیدن به
یک الگوی جامع پیشرفت اسالمی ایرانی شود و ضمن حمایت های مالی صورت گرفته ،بتوان مشاوره های دقیقی در
سایر ابعاد کسب و کار مثل بازاریابی ارایه نمود.
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