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Analysis of innovative marketing and its
application in organizations

Seyed Hamid Reza Bozorgi1, Mojgan Samandar Ali Eshtehardi2,
 Mohammad Mahdi Lotfi Heravi3

Abstract

Given today’s turbulent and competitive market and the rapid pace of change in the 
business environment, companies must take innovative measures to achieve the desired 
performance and deal with business environment change. Since marketing is one of the 
main pillars of business, innovation actions in the form of the “innovative marketing” 
strategy can be considered an effective measure. Therefore, this research investigates the 
concept of innovative marketing by using a systematic literature review. A systematic 
search was carried out on the databases of Web of Science and Scopus. The following 
words are used as keywords: “Innovative marketing” and “Innovation in marketing”. 
Twenty-four articles fulfilled the research criteria. By reviewing the articles, the study 
discusses the concept of innovative marketing and illustrates the eight main elements 
of innovative marketing, with high reproducibility in research texts. Moreover, fifteen 
innovative marketing methods and tools are identified and described. Some barriers that 
companies encounter for implementing innovative marketing strategies are mentioned 
and reviewed. Besides, some factors as strengths, weaknesses, opportunities, and threats 
(SWOT) are recognized and discussed that firms can take into account when choosing 
the innovative marketing strategy. The findings of this study are useful for companies and 
future researchers in this field.
Keywords: Innovative Marketing, Innovation in Marketing, Methods and Tools, Barriers
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چکيده

با توجه به بازار متالطم و رقابتي امروز و سرعت باالي تغييرات محيط کسب و کار، براي دستيابي به عملکرد مطلوب الزم 
است شرکت ها اقدام هايي متناسب با تغييرات محيط کسب و کار را در فعاليت هايشان منظور کنند. از آنجايي که بازاريابي 
يکي از ارکان اصلي کسب و کار به شمار مي آيد، اقدام هاي نوآورانه در قالب راهبرد "بازاريابي نوآورانه" مي تواند يک راه حل 
مؤثر در اين خصوص محسوب شود. از اين رو هدف اين پژوهش، بررسي مفهوم و ويژگي هاي بازاريابي نوآورانه با استفاده 
از روش مرور مطالعات پيشين است. براي اين منظور بعد از جست وجو کليدواژگان "بازاريابي نوآورانه"، و "نوآوري در 
بازاريابي" در پايگاه هاي وب آو ساينس، اسکوپوس)براي مقاالت انگليسي(، مرکز علمي جهاد دانشگاهي و مگيريان )براي 
از  بعد  اين مقاالت،  بررسي  با  انتخاب شدند.  بررسي  به منظور  مقاله  مربوطه، 24  فيلترهاي  اعمال  و  فارسي(  مقاالت 
تبيين مفهوم بازارايابي نوآورانه، هشت عنصر اصلي تشکيل دهنده بازاريابي نوآورانه که در متون تحقيقاتي تکرار شوندگي 
بااليي دارند و نيز 15 روش و ابزار بازاريابي نوآورانه مرور شدند. همچنين، برخي موانع پيش روي بنگاه ها در انتخاب 
راهبرد بازاريابي نوآورانه و نيز نقاط قوت، فرصت ها، نقاط ضعف و تهديدها )SWOT( که مي تواند در خصوص اتخاذ اين 
راهبرد بازاريابي مورد توجه شرکت ها واقع شود، شناسايي شدند. يافته هاي اين پژوهش مي تواند راهگشاي بنگاه ها و نيز 

پژوهشگران در اين حوزه قرار گيرد.
کليد واژگان: بازاريابي نوآورانه، نوآوري در بازاريابي، روش ها و ابزارها، موانع و چالش ها.
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مقدمهوبيانمسئله
امروزه، محيط کسب و کار با سرعت بسيار در حال تغيير است. با وجود اينکه فعاليت هاي 
كسب و كار با شيوه هاي مرسوم و سنتي داراي مزايايي هستند )براي مثال روش هاي از پيش تعريف شده 
و داراي قابليت برنامه ريزي مي باشند(، اما تغييرات سريع بازار كسب و كار، موجب برخي سردرگمي ها 
براي شركت هايي شده است كه با روش هاي مرسوم و سنتي كسب و كار در حال فعاليت در بازار امروز 
هستند )آقايي و تقوي، 1390(. با شدت يافتن رقابت در محيط كسب و كار منطقه اي و جهاني و در 
پي آن تغييرات سريع و  افزايش عدم اطمينان محيط كسب و كار، شركت ها بايد به دنبال راه حل هايي 

 .)Quaye & Mensah, 2018( براي ادامه حيات خود در اين شرايط باشند
در اين ميان، اقدام هاي نوآورانه در راستاي كشف و استفاده از فرصت هاي كسب و كار مي تواند 
به عنوان يک راه حل مؤثر براي غلبه بر مشکالت بازار رقابتي امروز، دستيابي به عملکرد مطلوب و 
ارزش آفريني قابل توجه، مدنظر شركت ها قرار بگيرد. شركت ها مي توانند با تکيه بر نوآوري به شناسايي 
پويايي هاي بازار اقدام كنند و با تفکـر خالق و خلق ايـده هـاي نو عملکرد خود را در بازار ارتقـاء دهنـد 
)Quaye & Mensah, 2018 ؛ ملکي مين باش رزگاه، اميني خياباني، و خوانساري, 1398(. خلق ارزش 
باالتر براي مشتريان در بستر مزيت رقابتي نسبت به ديگر رقبا رخ مي دهد. با استفاده از راه حل هاي 
نوآورانه، شركت ها قادر خواهند بود در شرايط پيچيده و رقابتي محيط كسب و كار امروزي، مزيت رقابتي 
خود را نسبت به رقبايشان در سطح مناسبي نگه داشته تا قادر به ادامه حيات و پيشرفت در محيط كسب 

.)Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012( و كارشان باشند
از سوي ديگر، اين نکته بايد مدنظر شركت ها قرار داشته باشد كه در بازار كسب و كار امروزي، صرفًا 
محصول يا خدمت به تنهايي مورد توجه نمي باشد، بلکه ارزش ادراک شده از سوي مشتريان نيز از اهميت 
قابل توجهي برخوردار است. بازاريابي به عنوان يک ركن اصلي در كسب و كارها به شمار مي آيد كه به 
واسطه آن مي توان براي ذينفعان به خلق ارزش پرداخت. بازاريابي مي بايست با كشف و در نظر گرفتن 
نيازهاي مشتريان و ايجاد حس وفاداري در آنها )غريبي و رباب اسمعيلي، 1399(، ارزش هاي مورد نظر 
 .)M Mansour & Barandas, 2017( مشتريان و به دنبال آن ارزش هاي مدنظر شركت را تأمين نمايد

اين ركن در كسب و كار نيز مانند ساير اركان، متاثر از تغييرات سريع محيطي مي باشد.
 Maritz, de Waal & Verhoeven,( به منظور كشف فرصت هاي بازار، بهره برداري از اين فرصت ها
2012( و به تبع آن ايجاد مزيت رقابتي )Battour, Salaheldeen & Mady, 2021(، شرکت ها مي بايست 

اقدام هاي متناسب با تغييرات محيط كسب و كار را در فعاليت هاي بازاريابي شان نيز منظور كنند. استفاده 
از نوآوري در بازاريابي، شركت ها را قادر مي سازد تا به موازات رشد و تغيير نيازهاي مشتريان و همچنين 
تغييرات محيط كسب و كار، نيازهاي مشتريان را به طور فعاالنه شناسايي كنند و در صدد پاسخ دهي 
مناسب به آنها برآيند )Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012(. در اين راستا، شركت ها مي توانند به 
واسطه نوآوري به سهم بازار بيشتر و ايجاد بازار جديد براي محصوالت و خدمات خود دست يابند )ملکي 
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مين باش رزگاه، اميني خياباني، و خوانساري، 1398(.
در اينجا اين سوال مطرح مي شود كه بازاريابي نوآورانه داراي چه ويژگي هايي است و چه روش ها و 
ابزارهايي در اين زمينه مي تواند مورد توجه بنگاه ها قرار گيرد و همچنين موانع پيش روي بنگاه ها در اين 
زمينه چه هستند؟ به منظور پاسخ به اين سواالت، در اين پژوهش با استفاده از روش مرور پژوهش هاي 
صورت گرفته به حوزه بازاريابي نوآورنه پرداخته شده است و كاربرد اين راهبرد در فرايندهاي بازاريابي 
شركت ها بررسي و مشخصه ها، عناصر تشکيل دهنده و روش هاي پركاربرد در اين حوزه مرور شده است.

در ادامه، ابتدا بعد از شرح روش تحقيق و جست وجو، به مرور دو مفهوم پايه  اي بحث شامل بازاريابي 
و نوآوري پرداخته مي شود. پس از آن، به ترتيب مفهوم بازاريابي نوآورانه، عناصر تشکيل دهنده و نيز 
روش ها و ابزارهاي بازاريابي نوآورانه مطرح مي شود. سپس، موانع بازاريابي نوآورانه و همچنين نقاط قوت 
و فرصت ها، نقاط ضعف و تهديدها كه مي تواند در خصوص اتخاذ راهبرد بازاريابي نوآورانه مورد توجه 

شركت ها واقع شود، مرور مي گردند. در پايان بحث و نتيجه گيري ارائه مي شود. 

روشپژوهش
اين پژوهش با استفاده از مرور پژوهش هاي پيشين به شناخت مفهوم و ويژگي هاي راهبرد بازاريابي 
نوآورانه پرداخته است. فرايند تحقيق در اين پژوهش شامل چهار مرحله بوده است كه عبارتند از 

برنامه ريزي، كاوش، پااليش و تحليل.
مرحله برنامه ريزي با توجه به موضوع پژوهش صورت گرفت. در اين مرحله انتخاب كلمات كليدي و 
بانک اطالعاتي براي جست وجو و مرور پژوهش هاي پيشين انجام پذيرفت. مرحله كاوش با جست وجو 
در پايگاه هاي اطالعاتي معتبر شامل وب آو ساينس1  و اسکوپوس2  براي يافتن مقاالت انگليسي در 
مجالت بين المللي و دو پايگاه جهاد دانشگاهي و مگيريان براي مقاالت فارسي در مجالت داخلي 
انجام پذيرفت. در اين مرحله با استفاده از كليدواژگان "بازاريابي نوآورانه"3  و "نوآوري در بازاريابي"4  به 
جست وجوي و شناسايي مقاالتي پرداخته شد كه عنوان، كليدواژه يا چکيده آنها شامل اين كليدواژگان 
از  استفاده  با  ادامه  در  و حذف شدند.  تکراري شناسايي  مقاالت  اِكسل،  نرم افزار  از  استفاده  با  بود. 
پايگاه هاي تخصصي5  تشخيص اعتبار مجالت، مقاالتي كه در مجالت معتبر به چاپ رسيده بودند، 

مشخص شدند.
مرحله پااليش شامل اعمال دو مرحله فيلتر بود. مرحله اول بر اساس مطالعه چکيده و ارزيابي ارتباط 

1. Web of Science
2. Scopus
3. Innovative marketing
4. Innovation in marketing
5. impactfactor.ir ,scimagojr.com
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مقاله ها با موضوع بازاريابي نوآورانه انجام گرفت. مرحله دوم بر اساس مطالعه متن مقاله ها و ارزيابي 
ارتباط آنها با موضوع بازاريابي نوآورانه صورت پذيرفت. مرحله تحليل شامل مطالعه مقاله هاي شناسايي 
شده از مراحل باال و استخراج اطالعات مدنظر مقاله حاضر بوده است كه نتايج در ادامه آورده مي شود. 

نمودار )1( فرايند تحقيق را به تصوير مي كشد.

نمودار)1(:فرايندتحقيق

مبانينظريوپيشينهپژوهش

بازاريابيونوآوري

پيش از ورود به موضوع "بازاريابي نوآورانه"، الزم است نگاهي مختصر به مفاهيم "بازاريابي" و 
"نوآوري" كرده تا بتوان شناخت بهتري نسبت به بازاريابي نوآورانه داشت. در اين بخش، به صورت مجزا 

اين دو مفهوم مورد توجه قرار گرفته اند.

بازاريابي

 Diyanova , Guba,( در دنياي كسب و كار امروز، تغييرات محيط با نرخ فزاينده اي رو به افزايش است
Guseva, Opova, 2019(. سازمان ها براي ادامه حيات در اين محيط مي بايست خود را براي مواجه با 

اين تغييرات تجهيز نمايند. سازمان ها براي دستيابي به موفقيت و غلبه بر مشکالت بايد به تغييرات 
محيط سازمان پاسخ مناسب و به موقع ارائه كنند. الزمه ارائه پاسخ مناسب و به موقع به تغييرات محيط، 
داشتن يک برنامه صحيح است كه در غالب استراتژي سازمان متبلور مي شود. استراتژي مجموعه اي از 
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فعاليت هاي سازمان را ترسيم مي كند كه هدفش تبديل داده ها به ستانده ها است. به عبارت ديگر، در برنامه 
استراتژي مشخص مي شود كه براي دستيابي به اهداف سازمان و حصول ستانده هاي مدنظر سازمان، چه 

.)Luecke, 2006( مجموعه اي از اقدام ها بايد انجام پذيرد
پيتر دراكر1  در كتاب خود تحت عنوان "عملکرد مديريت"2  در فصل پنجم با موضوع "كسب و 
كار چيست" بيان مي كند "اگر مي خواهيم بدانيم كه كسب و كار چيست، مي بايست با هدف كسب 
و كار شروع كنيم" )Drucker, 1954, p. 37(. دراكر اعتقاد دارد كه كسب و كار يکي از ارگان هاي 
جامعه است و لذا مي بايست هدف كسب و كار را در محيط كسب و كار جست وجو كنيم. در اين راستا، 
دراكر  بيان مي كند"تنها يک تعريف معتبر از هدف كسب و كار وجود دارد: ايجاد مشتري". پس از 
آنکه "ايجاد مشتري" به عنوان هدف كسب و كار معرفي مي شود، دراكر از "بازاريابي" و "نوآوري" 
به عنوان دو عملکرد اساسي سازمان ها در اين خصوص نام مي برد )Drucker, 1954(. بدين ترتيب، 
بازاريابي يکي از عملکردهاي اساسي سازمان ها است. سازمان ها به واسطه فعاليت هاي بازاريابي سعي 
دارند تا محصوالت و خدمات خود را در بازار هدف به مشتريان عرضه نمايند. آنها قصد دارند تا به 
 Diyanova( واسطه فعاليت هاي بازاريابي به موفقيت در اهداف تجاري خود و رشد اقتصادي دست يابند

.), Guba, Guseva & Opova, 2019

تا اوايل دهه 1950، فعاليت هاي بازاريابي در شركت ها به اين صورت بود كه گروه هايي مسئول 
فرايندهاي توليد محصول بودند و گروهي تحت عنوان بازاريابان به عنوان ُپلي ميان شركت و مشتريان 
به كار فروختن محصول اشتغال داشتند. به عبارت ديگر، تنها گروهي كه به مشتريان فکر مي كردند، 
بازاريابان بودند و ساير كاركنان صرفاً بر كارهاي بخش خود متمركز بودند. امروزه، از اين شيوه به 
محصول گرايي3  نام برده مي شود )Luecke, 2006( كه در مقابل مفهوم جديدتري قرار مي گيرد تحت 

عنوان "بازارگرايي"4 .
 Diyanova , Guba, Guseva &( بازارگرايي يکي از مباحث مهم در فعاليت هاي بازاريابي است
Opova, 2019(. با رشد نيازهاي مشتريان و باال رفتن سطح رقابت ميان شركت ها و به ويژه در سطح 

بين الملل، شناسايي نيازهاي مشتريان و حركت به سوي برآورده كردن آن نيازها، براي شركت ها پر 
رنگ تر از گذشته شد )Quaye & Mensah, 2018(.همانطور كه در باال به نقل از پيتر دراكر اشاره شد، 
ايجاد مشتري هدف كسب و كارها است. بنابراين، شركت ها تصميم گرفتند موضوع مشتري و تفکر 
درباره نيازهاي او را به جاي اينکه صرفاً به گروه بازاريابي شركت واگذارند، در تمام بخش ها تسري 

.)Luecke, 2006( دهند. اين تفکر به عنوان بازارگرايي شناخته مي شود

1. Peter Drucker
2. The Practice of Management
3. Product orientation
4. Market orientation

مقاله ها با موضوع بازاريابي نوآورانه انجام گرفت. مرحله دوم بر اساس مطالعه متن مقاله ها و ارزيابي 
ارتباط آنها با موضوع بازاريابي نوآورانه صورت پذيرفت. مرحله تحليل شامل مطالعه مقاله هاي شناسايي 
شده از مراحل باال و استخراج اطالعات مدنظر مقاله حاضر بوده است كه نتايج در ادامه آورده مي شود. 

نمودار )1( فرايند تحقيق را به تصوير مي كشد.

نمودار)1(:فرايندتحقيق

مبانينظريوپيشينهپژوهش

بازاريابيونوآوري

پيش از ورود به موضوع "بازاريابي نوآورانه"، الزم است نگاهي مختصر به مفاهيم "بازاريابي" و 
"نوآوري" كرده تا بتوان شناخت بهتري نسبت به بازاريابي نوآورانه داشت. در اين بخش، به صورت مجزا 

اين دو مفهوم مورد توجه قرار گرفته اند.

بازاريابي

 Diyanova , Guba,( در دنياي كسب و كار امروز، تغييرات محيط با نرخ فزاينده اي رو به افزايش است
Guseva, Opova, 2019(. سازمان ها براي ادامه حيات در اين محيط مي بايست خود را براي مواجه با 

اين تغييرات تجهيز نمايند. سازمان ها براي دستيابي به موفقيت و غلبه بر مشکالت بايد به تغييرات 
محيط سازمان پاسخ مناسب و به موقع ارائه كنند. الزمه ارائه پاسخ مناسب و به موقع به تغييرات محيط، 
داشتن يک برنامه صحيح است كه در غالب استراتژي سازمان متبلور مي شود. استراتژي مجموعه اي از 
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اتخاذ مفهوم بازارگرايي در كسب و كارها و در نتيجه درگير كردن اركان مختلف كسب و كار در 
فعاليت هاي بازاريابي، مي تواند در پياده سازي راهبردهاي بازاريابي نقش پر رنگي ايفا كند و دستاوردهاي 
كسب و كار در خصوص تفکر درباره نيازهاي مشتري را به طور قابل توجه افزايش دهد. نيازهاي 
مشتري، حتي پيش بيني نيازهاي او، از اولويت هاي بازاريابي نوآورانه مي باشد و اين موضوعي است كه 

در ادامه به آن بيشتر خواهيم پرداخت.

نوآوري

همانطور كه اشاره شد، جذب مشتري به عنوان هدف كسب و كار مدنظر است. از سوي ديگر، 
 Prikhodko, Danilevskaya,( حفظ مشتريان فعلي به اندازه جذب مشتريان جديد حائز اهميت است
Savina & Shupenko, 2019(. براي دستيابي به اين اهداف، جلب رضايت مشتريان، مورد توجه كسب 

و كارها مي باشد )O’Dwyer, Gilmore, & Carson, 2009a(. براي جلب رضايت مشتريان، كسب و 
كارها بايد با شناسايي نقاط قوت خود و همچنين فرصت هاي محيط كسب و كار، به دنبال تفوق يافتن 
بر نيازهاي مشتريان باشند )Vijande, L. & González, 2007 ;2018(.همچنين، براي تداوم حضور در 
بازار، شركت ها مي بايست نقاط ضعف خود را نيز شناسايي كنند و بر تهديدهايي كه در چارچوب پنج 

.)2009a; Simpson & Taylor, 2000( نيروي پورتر1  مطرح شده است، غلبه نمايند
با توجه به پويايي چشم گير و تغييرات سريع محيط كسب و كار، شركت ها براي آنکه بتوانند نيازهاي 
مشتريان را به صورت مؤثرتر و رقابت پذيرانه تر نسبت به ساير رقبا پاسخ دهند، بايد به دنبال ايجاد 
مزيت هاي رقابتي باشند )O’Dwyer, Gilmore & Carson, 2009a(. باتور2  )2021( با توجه به چندين 
مطالعه تجربي )Chatzoglou & Chatzoudes, 2018; Liu, 2017; Markides & Sosa, 2013( عنوان 
مي كند فرصت هاي نوآورانه مي توانند در ايجاد مزيت های رقابتي و ورود موفقيت آميز به بازار براي 
سرمايه گذاري هاي جديد، نقش ايفا كنند. نتايج تحقيق ملکي و همکاران )ملکي مين باش رزگاه, 
اميني خياباني, خوانساري, 1398(، نوآوري در فرايند، نوآوري در سازمان و نوآوري در بازار را به عنوان 
نمودهاي نوآوري در كسب و كارها عنوان مي كند و در هر سه جنبه، مشتري و ارائه ارزش مورد انتظار 

به مشتري به عنوان محور فعاليت ها عنوان مي شود.
مطابق گفته شومپيتر، "نوآوري" عامل ايجاد تغيير است. در تعريف ارائه شده از سوي شومپيتر، از 
نوآوري به انجام كارها به روشي متفاوت تعبير شده است )Sweezy, 1943(. با توجه به تعريف ارائه شده 
از سوي شومپيتر، اين تفاوت در انجام كارها را در شاخه هاي گوناگون فعاليت هاي صنعتي و تجاري 
مي توان به كار بست )O’Dwyer, Gilmore & Carson, 2009a(. از ديدگاه شومپيتر، نوآوري شامل 
1.  Michael Porter

چانه زني  قدرت  تازه واردان،  تهديد  مي كند:  شناسايي  اين صورت  به  را  هستند  تأثيرگذار  يک صنعت  درون  رقابت  در  كه  عاملي  پنج  پورتر 
.)Luecke, 2006( عرضه كنندگان، رقابت بين مؤسسات رقيب در يک صنعت، قدرت چانه زني مشتريان، تهديد محصوالت يا خدمات جايگزين

2. Battour
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نوآوري در محصول )كاال و خدمت(، فرايند، سازمان و بازاريابي است. 
مشخصه هاي نوآوري نقش قابل توجه در فرايند پذيرش يا عدم پذيرش آن نوآوري دارند. الزم 
به تأكيد است كه عالوه بر بررسي ميزان پذيرش نوآوري در محصوالت، موضوع پذيرش و اقبال 
به خدمات نوآورانه نيز مي بايست مورد توجه قرار گيرد. در مطالعه اي كه توسط محمدزاده طاهري 
ادراک  گرفت،  انجام  بازاريابي سالمت  حوزه  در  نوآورانه  خدمات  پذيرش  در خصوص  همکاران  و 
پذيرندگان، منابع اطالعاتي، كيفيت خدمات، ويژگي هاي خدمت، ويژگي های نوآوري، عوامل فردي و 
گروه هاي مرجع به عنوان عوامل پذيرش خدمت نوآورانه اشاره شده است )محمدزاده طاهري, حاجيها, 
روستا, خورشيد, 1398(. همچنين، از نگاه راجرز 1 ،  مي توان با توجه به مشخصه هاي نوآوري مربوطه 
كه از سوي افراد ادراک مي شود، نسبت به تشخيص ميزان پذيرش آن نوآوري آگاه شد. از نگاه راجرز 
مشخصاتي مانند مزيت نسبي، سازگاري، پيچيدگي، آزمايش پذيري و مشاهده پذيري در تشخيص 
ميزان پذيرش نوآوري از سوي مخاطبان نقش دارند )Rogers, 1983(. همچنين ويژگي هاي ديگري 
 G. Tornatzky & J. Klein, 1982; Damanpour & Schneider,( از نوآوري مانند هزينه2  نوآوري
2009(، تأثير نوآوري )Damanpour & Schneider, 2009(، سودآوري نوآوري، تقسيم پذيري نوآوري 

)G. Tornatzky & J. Klein, 1982(، ماهيت نوآوري، پيوستگي و تسلسل نوآوري و مرتبه نوآوري 
)O’Dwyer, Gilmore & Carson, 2009a( نيز مي بايست مورد توجه قرار بگيرند.

بازاريابينوآورانه
 O’Dwyer, Gilmore &( ارتباط بين نوآوري، كارآفريني و بازاريابي داراي اهميت ويژه اي است
موفق،  كارآفرينان  كه  مي كند  بيان  ارتباط  اين  در خصوص   )2000( استوكس3    .)Carson, 2009a

بازاريابي را از راه هاي غير معمول انجام مي دهند و سعي دارند كه در اين راستا از نوآوري ها بهره ببرند. 
نوآوري در كنار بازاريابي دو ركن اساسي در سازمان ها به شمار مي آيند )Drucker, 1954(. با توجه 
به تغييرات رو به رشد محيط كسب و كار، استفاده صرف از روش های سنتي در فعاليت هاي مختلف 
شركت ها موجب مي شود آنها نتوانند هم پاي رقبايشان در محيط كسب و كار حضور داشته باشند و 
ممکن است به تدريج از رقابت حذف شوند. شركت ها بايد براي رويارويي با تغييرات سريع محيط، با 
استقرار راهبردهاي نوآورانه در فعاليت هايشان،  از جمله فعاليت هاي بازاريابي، همواره در صدد دستيابي 

 .)Quaye & Mensah, 2018( به پاسخ مناسبي به تغييرات محيط و نيازهاي مشتريان خود باشند

1. Rogers  
2. Cost
3. Stokes
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تعريفبازاريابينوآورانه
يک طراحي هدفمند از مدل هاي تجاري مي تواند منبع مهمي در نوآوري باشد و به شركت كمک 
 .)M Mansour & Barandas, 2017( كند فراتر از نگاه سنتي رقبا و مشتريان خود به مسائل بنگرد
برخي محققان عنوان كرده اند فعاليت هاي اوليه در حوزه بازاريابي نوآورانه بر روي موضوعات مرتبط 
با همپوشاني تئوري هاي بازاريابي سنتي )فرض ثابت بودن محيط و نيازهاي ادراک شده مشتري( و 
تئوري هاي بازاريابي نوآورانه )فرض عدم قطعيت محيط و عدم شفاف بودن نيازهاي مشتري( متمركز 

.)Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012( بودند
ادوير )2009a( به نقل از استوكس )2000( بيان مي كند بازاريابي مرسوم و سنتي بر چهار پي1  شامل 
محصول2  قيمت3 ، مکان4  و ترفيع5  تاكيد دارد كه اين موارد براي خدمات با اضافه شدن سه پي ديگر 
افزايش مي يابد. در  افراد6 فرايندها7 و شواهد فيزيکي8 به هفت مورد، تحت عنوان هفت پي9 ،  شامل 
مقابل، كارآفرينان يکي از نکات منحصر به فرد در كسب و كار خود را ارتباط با مشتريان و تمركز بر 
چهار آي10  عنوان مي كنند كه شامل اطالعات11  شناسايي12  نوآوري13  و تعامل14  مي باشد. در خصوص 
 Hills &( بيان مي كند كه بسياري از محققان )بازاريابي نوآورانه، ماريتز )2012 تعاريف مربوط به 
 Laforge, 1992a; Lodish & Morgan, 2001; Frederick, Kuratko, & Hodgetts, 2007; Duus,

Stokes, 2000 ;1997( ادغام بازاريابي سنتي با مفهوم خالص كارآفريني و نوآوري را مطرح مي كنند. 

محققان ديگر، بازاريابي كارآفرينانه و نوآورانه را به كارآفرينان، مبتکران و شركت ها مرتبط مي دانند كه 
 .)Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012( شامل جهت گيري فعاليت هاي كارآفرينانه و مبتکرانه است
برخي از محققان بيان مي كنند كه بازاريابي نوآورانه مرتبط با شناسايي فعاالنه فرصت ها و بهره برداري 
از فرصت هاي كسب و كار و حفظ مشتريان سودآور از طريق رويکردهاي نوآورانه مديريت ريسک، 

1. 4Ps
2. Product
3.Price 
4. Place
5. Promotion
6.People 
7. Process
8. Physical evidence
9. 7Ps
10. 4i
11. Information
12.  Identification
13. Innovation
14. Interaction
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استفاده از منابع، گزاره هاي منحصر به فرد )Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012( و ارزش آفريني 
ارتباطي مانند مشاركت در فعاليت هاي  )Rezvani & Fathollahzadeh, 2018(، است. فعاليت هاي 
اجتماعي و تجاري و ايجاد شبکه هاي كسب و كار به عنوان ابزاري براي بازاريابي و عاملي براي 
كسب مزيت رقابتي عنوان شده است )O’Dwyer, Gilmore & Carson, 2009a(. در اين راستا، برخي 
از محققان به فرايندهاي نوآورانه در شبکه هاي ارتباطي، فروش، مهارت هاي بازاريابي، برنامه ريزي 
بازاريابي و تصميم گيري اشاره كرده اند و از ارتباطات و همکاري به عنوان دو ابزار اصلي بازاريابي 
نوآورانه نام برده اند )Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012(. در اينجا مفهومي تحت عنوان ارتباطات 
بازاريابي يکپارچه1  عنوان مي شود. در اين رابطه، شركت ها از تمام ظرفيت هاي ارتباطي بازاريابي خود به 
منظور ارتقاء برند شركت و محصول يا خدمت موردنظر، استفاده مي كنند. ارتباطات بازاريابي يکپارچه، 
مشتريان، تأمين كنندگان، رقبا و شركت هاي واسطه2  را در بر مي گيرد و يک شبکه ارتباطي3  شکل 

.)Prikhodko, Danilevskaya, Savina & Shupenko, 2019( مي دهد
با  بازار  تحقيقات  از  تركيبي  معمواًل  نوآورانه  بازاريابي  راه حل هاي  عنوان كرده اند  برخي محققان 
 Grimpe, Sofka,( است  فروش  و  مشتري  مديريت  تبليغات،  زمينه هاي  در  شركت ها  تخصص  
Bhargava & Chatterjee, 2017(. برخي ديگر، جست وجوي مداوم فرصت ها، حساسيت نسبت به 

مشتري و تمركز بر فروش را بيش از هر چيز ديگر مرتبط با فعاليت هاي بازاريابي نوآورانه و كارآفرينانه 
 ،)2010( ويکاش  از  نقل  به   )2012( ماريتز   .)Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012( دانسته اند 
نوآوري در بازاريابي را به عنوان بهبود در طراحي محصول، بهبود در جايگاه يابي4 ، بهبود در فرايند ترفيع 
محصول و بهبود در قيمت گذاري محصول تعريف مي كند. تحقيق ديگري، بازاريابي نوآورانه را به انجام 
كاري جديد در حوزه ايده ها و تبديل اين ايده ها به يک فرصت در بازار براي پاسخ گويي به تقاضاي بازار 

.)O’Dwyer, Gilmore & Carson, 2009a( به روشي جديد تعبير مي كند
برخي محققان به ارتباط مستقيم بين فعاليت هاي نوآورانه و فعاليت هاي بازاريابي اشاره نکرده اند، 
ليکن بيان مي كنند كه شركت ها مي توانند با استفاده از فعاليت هاي نوآورانه براي دستيابي به مزيت 
رقابتي يا تجديد مزيت رقابتي خود بهره ببرند )Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012(. از سوي 
ديگر، فعاليت هاي نوآورانه بازاريابي نيازي به بِکر بودن ندارند و مي توانند سازگاريافته از يک مفهوم يا 
عملکرد بازاريابي موجود باشند )2011(. بنابراين نوآوري مدنظر مي تواند مربوط به كاربرد منحصر به فرد 
يک روش موجود براي يک شركت خاص يا يک وضعيت خاص باشد. از منظر سازمان بين المللي همکاري 

1 . Integrated Marketing Communication) IMC)
2 . Intermediaries
3 . Communicative network
4 . Positioning 
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اقتصادي و توسعه1  نوآوري در بازاريابي عبارت از "اجراي روش هاي جديد بازاريابي شامل تغييرات قابل 
توجهي در تركيب بازاريابي يک شركت در طراحي يا بسته بندي محصول، جايگاه يابي محصول، تبليغ 

.)Grimpe, Sofka, Bhargava & Chatterjee, 2017( محصول يا قيمت گذاري آن" است
در جمع بندي تعاريف گوناگوني كه در خصوص بازاريابي نوآورانه مطرح گرديد، بايد عنوان نمود كه 
بازاريابي نوآورانه فقط به محصوالت، توسعه محصول جديد و توسعه فناورانه مربوط نمي شود، بلکه با 
ساير جنبه هاي فعاليت هاي بازاريابي و تصميمات نيز مرتبط است. در اين راستا، گروهي اعتقاد دارند 
بازاريابي نوآورانه كل طيف فعاليت هاي بازاريابي را در بر مي گيرد و به تركيب بازاريابي شركت كمک 
مي كند )Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012(. به طور كلي مي توان مهم ترين تعاريف ارائه شده 

براي بازاريابي نوآورانه را به شکل جدول ذيل خالصه كرد.

جدول1.تعاريفبازاريابينوآورانه

منبعمنبعتعريفتعريف

طراحي هدفمند از مدل هاي تجاري به عنوان  منبع 
مهمي در نوآوري و كمک به كسب و كار به منظور 
از نگاه سنتي رقبا و مشتريان  ايجاد نگاهي فراتر 

به مسائل

(M Mansour & Barandas, 2017)

ارتباط با مشتريان و تمركز بر اطالعات، شناسايي، 
نوآوري و تعامل

(O’Dwyer, Gilmore & Carson, 2009a; Stokes, 
2000)

ادغام بازاريابي سنتي با مفهوم خالص كارآفريني و 
نوآوري

(Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012; Hills 
& Laforge, 1992a; Lodish & Morgan, 2001; 
Frederick, Kuratko & Hodgetts, 2007; Duus, 
1997; Stokes, 2000)

از  بهره برداري  و  فرصت ها  فعاالنه  شناسايي 
فرصت های كسب و كار و حفظ مشتريان سودآور از 
طريق رويکردهاي نوآورانه مديريت ريسک، استفاده 

از منابع، گزاره هاي منحصر به فرد و ارزش آفريني

(Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012; Rezvani & 
Fathollahzadeh, 2018)

با  بازار  تحقيقات  تركيب  در  نوآورانه  راه حل هايي 
تخصص  شركت ها در زمينه هاي تبليغات، مديريت 

مشتري و فروش
(Grimpe, Sofka, Bhargava & Chatterjee, 2017)

جست وجوي مداوم فرصت ها، حساسيت نسبت به 
مشتري و تمركز بر فروش

(Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012)

1. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
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جايگاه يابي،  در  بهبود  در طراحي محصول،  بهبود 
در  بهبود  و  محصول  ترفيع  فرايند  در  بهبود 

قيمت گذاري محصول

(Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012; Vikash, 
2010)

اين  تبديل  و  ايده ها  حوزه  در  جديد  كاري  انجام 
ايده ها به يک فرصت در بازار براي پاسخ گويي به 

تقاضاي بازار به روشي جديد
(O’Dwyer, Gilmore & Carson, 2009a)

كاربرد منحصر به فرد يک روش موجود براي يک 
شركت خاص يا يک وضعيت خاص )فعاليت هاي 
و  ندارند  بودن  بِکر  به  نيازي  بازاريابي  نوآورانه 
عملکرد  يا  مفهوم  يک  از  سازگاريافته  مي توانند 

بازاريابي موجود باشند(

(O'Dwyer, Gilmore & Carson, 2011; Cummins, 
Gilmore, Carson & O’Donnell, 2000)

اجراي روش هاي جديد بازاريابي شامل تغييرات قابل 
توجه در تركيب بازاريابي يک شركت در طراحي يا 
تبليغ  محصول،  جايگاه يابی  محصول،  بسته بندي 

محصول يا قيمت گذاری آن

(Grimpe, Sofka, Bhargava & Chatterjee, 2017; 
OECD, 2005)

توسعه  محصوالت،  بر  عالوه  نوآورانه  بازاريابي 
محصول جديد و توسعه فناورانه، با ساير جنبه هاي 
نيز  تصميمات  و  بازاريابي  با  مرتبط  فعاليت هاي 
مرتبط است )در بر گيرنده كل طيف فعاليت هاي 
بازاريابي و نهايتا كمک به تركيب بازاريابي شركت(

(Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012)

منبع: يافته هاي پژوهش

عناصرتشکيلدهندهبازاريابينوآورانه

يکي از موضوعات مورد توجه پژوهش هاي پيشين عناصر تشکيل دهنده بازاريابي نوآورانه است. 
متوني كه به اين موضوع پرداخته اند تالش كرده اند تا پاسخي به اين پرسش دهند كه عناصري كه 
بازاريابي نوآورانه بر پايه آنها شکل گرفته است كدامند. بر پايه اين عناصر تشکيل دهنده بازاريابي 
نوآورانه، شركت ها مي كوشند تا روش ها و ابزارهاي بازاريابي متناسب با نيازها و شرايط محيطي خود 
را اتخاذ نمايند )اين روش ها و ابزارهاي بازاريابي نوآورانه در بخش بعد مورد بررسي قرار مي گيرند(. 
مهم ترين عناصر تشکيل دهنده بازاريابي نوآورانه كه در مقاالت متعددي به آن ارجاع داده شده است 
عبارتند از متغيرهاي بازاريابي، اصالح، مشتري مداري، بازاريابي يکپارچه، تمركز بر بازار، جايگاه منحصر 
 O’Dwyer, Gilmore &( به فرد، تصوير ذهني مثبت از شركت، اتحادهاي استراتژيک و شبکه سازي

.)Carson, 2009a; 2009b; 2009c; 2011
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جدول)2(:عناصرتشکيلدهندهبازاريابينوآورانه

توضيحعناصربازاريابينوآورانه

نوآوري در متغيرهاي بازاريابي شامل محصول، قيمت، ترفيع محصول و جايگاه يابی محصول متغيرهاي بازاريابي
و اتخاذ روش هاي خالقانه در اين موارد

پيشرو بودن1  در شناسايي دائمي فرصت ها و تغييرات بازار و آمادگي واكنش سريع به واسطه اصالح 
اصالح فرايندهاي بازاريابي

مشتري مداري
نوآور بودن در فرايندهاي مرتبط با مشتري و تالش در پيش بيني نيازهاي مشتريان و كشف 
راه حل براي پاسخ به نيازهاي مشتريان )اين روش جايگزين روش سنتي و مرسوم اس تي پی 2  

است(

هماهنگي بخش هاي مختلف شركت با يکديگر و نفوذ فرايندهاي بازاريابي در مجموعه شركت بازاريابي يکپارچه
به منظور انطباق فعاليت ها با محيط كسب وكار

تالش در جهت ايجاد تمايز رقابتي و حفظ آن به وسيله رصد رقبا و تحليل داده هاي جمع آوری تمركز بر بازار
شده از بازار

منظور نمودن مؤلفه هاي تمايز، جديد بودن و غيرمتعارف بودن در محصوالت و ايجاد جايگاهي جايگاه منحصر به فرد
منحصر به فرد در ميان مخاطبان

حفظ مشتريان قبلي و جذب مشتريان جديد با ايجاد تصوير ذهني مثبت در ذهن مخاطبانتصوير ذهني مثبت از شركت

اتحادهاي استراتژيک و 
شبکه سازي

ايجاد ارتباط و شبکه سازي با مشتريان، تأمين كنندگان، توزيع كنندگان و شركت هاي ديگر به 
منظور تقويت، تسهيل و تسريع فرايندهاي بازاريابي، تامين رضايت مشتريان، افزايش تعداد 

مخاطبان، توزيع ريسک و به اشتراک گذاري دانش و منابع

)O’Dwyer, Gilmore, Carson, 2009c( :منبع

رضواني و همکاران )1390(  ذيل اين 8 عنصر، 22 زيرمؤلفه و 55 گويه را به شرح  نمودار )2( 
شناسايي كرده اند. 

1. Proactiveness
2. Segmentation, Targeting, Positioning (STP)

نمودار)2(:عناصربازاريابينوآورانهومؤلفههايهريکازعناصر)رضواني,طالبي,توکليان,1390(

روشهاوابزارهايبازاريابينوآورانه
در فضاي بازاريابي مدرن امروزي، شرايط جديد و مؤثر بر فعاليت هاي بازاريابي به طور مداوم در 
 Prikhodko,) حال ظهور است كه استفاده از روش ها و ابزارهاي نوآورانه در اين فضا را موجب مي شود
در  توجه  مورد  ابزارهاي  و  روش ها  اين  از  برخي   .)Danilevskaya, Savina & Shupenko, 2019

بازاريابي نوآورانه كه در متون تحقيقاتي پيشين به آنها اشاره شده است را مي توان به شرح نمودار 3 
خالصه كرد. در ادامه هر يک از اين روش ها به صورت مختصر توضيح داده مي شود.
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نمودار)2(:عناصربازاريابينوآورانهومؤلفههايهريکازعناصر)رضواني,طالبي,توکليان,1390(

روشهاوابزارهايبازاريابينوآورانه
در فضاي بازاريابي مدرن امروزي، شرايط جديد و مؤثر بر فعاليت هاي بازاريابي به طور مداوم در 
 Prikhodko,) حال ظهور است كه استفاده از روش ها و ابزارهاي نوآورانه در اين فضا را موجب مي شود
در  توجه  مورد  ابزارهاي  و  روش ها  اين  از  برخي   .)Danilevskaya, Savina & Shupenko, 2019

بازاريابي نوآورانه كه در متون تحقيقاتي پيشين به آنها اشاره شده است را مي توان به شرح نمودار 3 
خالصه كرد. در ادامه هر يک از اين روش ها به صورت مختصر توضيح داده مي شود.
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نمودار3.روشهاوابزارهايبازاريابينوآورانه

استفادهازسيستمهايديجيتال1 
سيستم هاي ديجيتال مي توانند نقش كليدي در ارائه محصوالت و خدمات بازي كنند. با استفاده از 
اپليکيشن هاي كاربرپسند2 ، مانند اپليکيشن هاي تلفن همراه، مي توان اطالعات شخصي سازي شده را 
به مشتريان ارائه كرد. در كنار آن مي توان امکاناتي نظير به اشتراک گذاري تجربيات و آموزش را براي 

.)Battour, Salaheldeen & Mady, 2021( مشتريان فراهم نمود

بازاريابينسلي3 
در اين نوع بازاريابي، شركت ها مي كوشند آميخته بازاريابي4  را متناسب با نيازهاي هر نسل ارائه كنند. 
يکي از قابل توجه ترين نسل ها، نسل جي-آلفا5  است. اين نسل كه متولدين سال هاي 2010 تا 2025 
ميالدي را در بر مي گيرد، تأثير به سزايي در بازار سال هاي پيش رو خواهد داشت. لذا اين نسل بايد به 

1. Digital platform
2.User-friendly apps
3. Generation marketing
4. Marketing-mix
5. G-Alpha generation
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نمودار3.روشهاوابزارهايبازاريابينوآورانه

استفادهازسيستمهايديجيتال1 
سيستم هاي ديجيتال مي توانند نقش كليدي در ارائه محصوالت و خدمات بازي كنند. با استفاده از 
اپليکيشن هاي كاربرپسند2 ، مانند اپليکيشن هاي تلفن همراه، مي توان اطالعات شخصي سازي شده را 
به مشتريان ارائه كرد. در كنار آن مي توان امکاناتي نظير به اشتراک گذاري تجربيات و آموزش را براي 

.)Battour, Salaheldeen & Mady, 2021( مشتريان فراهم نمود

بازاريابينسلي3 
در اين نوع بازاريابي، شركت ها مي كوشند آميخته بازاريابي4  را متناسب با نيازهاي هر نسل ارائه كنند. 
يکي از قابل توجه ترين نسل ها، نسل جي-آلفا5  است. اين نسل كه متولدين سال هاي 2010 تا 2025 
ميالدي را در بر مي گيرد، تأثير به سزايي در بازار سال هاي پيش رو خواهد داشت. لذا اين نسل بايد به 

1. Digital platform
2.User-friendly apps
3. Generation marketing
4. Marketing-mix
5. G-Alpha generation

طور خاص مورد توجه كسب و كارها قرار بگيرد. مشخصه بارز اين نسل، استفاده از ابزارهاي فناورانه، 
مانند تلفن هاي هوشمند است كه جزئي جدايي ناپذير از زندگي اين نسل شده است. اين نسل تأثير قابل 
توجه بر روي انتخاب هاي خانواده هايشان دارند. بنابراين، اگر كسب و كارها بتوانند با اقدام هاي متناسب 
با نيازهاي اين نسل، زمينه جذب آنها را فراهم كنند، توانسته اند راهي به درون خانواده ها و نسل هاي 

.)Battour, Salaheldeen & Mady, 2021( ديگر نيز باز كنند

بازاريابيبرپايهارزهايديجيتال1 
با توجه به افزايش تمايل به استفاده از ارزهاي ديجيتال، كسب و كارها مي توانند با تکيه بر نوآوري، 
بسترهايي به منظور امکان انجام مبادالت مالي بر پايه ارزهاي ديجيتال، مانند سرويس هاي پرداخت، 
ايجاد نمايند و به اين ترتيب با ايجاد تمايز نسبت به رقبا، مزيت رقابتي براي شركت ايجاد نمايند 

.)Battour, Salaheldeen & Mady, 2021(

بازاريابيبرپايهمحصوالتوخدماتپايدار
اهميت مفهوم پايداري در كسب و كارها و تأثير آن در انتخاب مشتريان، به طور فزاينده اي در 
حال گسترش است. مشتريان، به ويژه مشتريان جوان تر، در كنار اهميت دادن به كيفيت محصوالت 
و خدمات، ممکن است به سمت محصوالت و خدماتي متمايل باشند كه حافظ محيط زيست پايدار و 
داراي ارزش هاي فرهنگي هستند. در صورتي كه مشتريان مطمئن باشند كه محصوالت يا خدمات ارائه 
شده فاقد مخاطره براي محيط زيست است، ممکن است حاضر به پرداخت هزينه بيشتر باشند، چرا كه 
 Battour,( از نظر فرهنگي و اخالقي مي توانند با آرامش خاطر از آن محصول يا خدمت استفاده كنند

.)Salaheldeen & Mady, 2021

بازاريابيچريکي2 
بازاريابي چريکي يک روش تبليغاتي است كه هدف آن برجسته سازي محصوالت يا خدمات به 
روشي غير متعارف و با بودجه كم است. اين شکل از بازاريابي در ابتدا براي مشاغل كوچک با بودجه 
محدود بازاريابي طراحي شده بود، اما شركت هاي بزرگ نيز از اين استراتژي با به كارگيري بودجه هاي 
بيشتر، استفاده مي كنند. به عبارت ديگر مي توان گفت در بازاريابي چريکي، دستيابي به هدف هاي 
متعارف مانند ايجاد احساسات مثبت در مشتري، جلب رضايت مشتري و  ايجاد سود با استفاده از 

1. Cryptocurrency
2. Guerrilla marketing
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روش هاي غير متعارف و با سرمايه گذاري بر روي انرژي، خالقيت و ايجاد شگفتي براي مشتري، به 
 Prikhodko, Danilevskaya, Savina & Shupenko,( جاي صرف هزينه هاي باال، صورت مي پذيرد

.)2019; Soomro, Baeshen, Alfarshouty, Kaimkhani & Bhutto, 2021

بازاريابيويروسي1 
در بازاريابي ويروسي سعي بر اين است كه توجه به يک برند يا محصول و در نتيجه ايجاد فرصت 
فروش بالقوه، از طريق گسترش پيام هايي كه به سرعت از فردي به فرد ديگر در خصوص محصوالت 
منتقل مي شود، ايجاد شود. در اين نوع بازاريابي، ايده اصلي اين است كه مخاطبان خودشان تصميم 
مي گيرند كه اين پيام ها را به اشتراک بگذارند. اين رفتار در سايه عوامل و محرک هايي ازجمله مديريت 
و تنظيم احساسات و هيجانات، كسب اطالعات، ايجاد پيوندهاي اجتماعي و اقناع ديگران رخ مي دهد. 
در اين رابطه، شبکه هاي اجتماعي با توجه به سهولت و سرعت به اشتراک گذاري مطالب، يکي از 
 Motoki, Suzuki, Kawashima & Sugiura, 2020;( بسترهاي اصلي براي اين روش بازاريابي است

.)Prikhodko, Danilevskaya, Savina & Shupenko, 2019

بازاريابيپشتيباني2 
اين روش، يک رويداد تجاري است كه با بهره برداري از روابط بين حامي مالي و دريافت كننده حمايت 
مالي سعي دارد اهداف بازاريابي را تأمين كند. امروزه با مداخله و تکامل فناوري، اين روش بازاريابي 
متشکل از روابطي است كه توسط چندين ذينفع )حمايت كننده مالي، حمايت شونده، مخاطبان، رسانه ها، 
سرمايه گذاران دولتي و غيره( به صورت يک شبکه مشخص مي شود و به دنبال اهدافي از جمله كسب 
 Prikhodko, Danilevskaya,(سود، آگاهي از برند، ارتقاء تصوير برند، فروش، اشتراک منابع و توسعه است

Savina & Shupenko, 2019 ؛ سيدعامري، محرم زاده، بشيري، و حمداله، 1389(.

بازاريابي فعال3 
اين روش بازاريابي فراتر از چهار پي يا هفت پي معمول بازاريابي عمل مي کند و به جاي تمرکز بر 
نيازهاي فعلي مشتريان، بر کشف نيازهاي نهفته و پيش بيني اقدامات آينده آنها متمرکز مي شود تا از 
اين طريق نيازهاي مصرف کنندگان تشخيص داده شود. اين کار با استفاده از تجزيه و تحليل داده ها 

1 . Viral marketing
2 . Sponsorship marketing
3 . Proactive marketing
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و مطالعه رفتار مصرف کنندگان انجام مي شود. اين تجزيه و تحليل به بازاريابان کمک مي کند قبل از 
ايجاد و راه اندازي يک برنامه بازاريابي، جهت گيري استراتژي را تعيين کنند تا بتوانند در مورد حل 
 Eggers, J. Hansen & E. Davis,( مشکالت مصرف کنندگان راه حل هاي رضايت بخشي ارائه دهند

.)2011; Grimpe, Sofka, Bhargava & Chatterjee, 2017

بازاريابي محتوايي1 
هدف بازاريابي محتوايي تمرکز بر ايجاد و توزيع محتواي ارزشمند، مرتبط، سازگار و تعاملي براي 
جذب و حفظ مخاطب است که در نهايت به سودآوري براي شرکت منجر مي شود. بازاريابي محتوايي 
اين امکان را به مشتريان مي دهد تا از طريق کانال هاي مختلفي که در اين روش بازاريابي برنامه ريزی 
شده است، تعامل داشته و بازخورد ارائه دهند. از ابزارهاي مورد استفاده در اين روش بازاريابي مي توان 
به وب سايت ها، وبالگ ها، روزنامه های الکترونيکي، اينفوگرافي ها، رسانه هاي اجتماعي، پادکست ها، 
محتواي ويدئويي و تصويري، وبينارها، کتاب هاي الکترونيکي و مقاله هاي سفيد، اشاره کرد. کورکوران2  
در سال 2009، رسانه هاي اجتماعي را به سه گروه تقسيم بندي کرد. گروه اول، رسانه هايي هستند 
که تحت کنترل شرکت ها مي باشند، مانند وب سايت شرکت. گروه دوم، رسانه هايي هستند که توسط 
شرکت ها خريداري و به خدمت گرفته مي شوند، مانند حمايت هاي مالي3  و تبليغات. گروه سوم، 
رسانه هايي هستند که نه توسط شرکت ها کنترل شده و نه خريداري مي شوند، مانند تبليغات دهان 
به دهان 4 . شرکت ها بايد با شناخت دقيق رسانه مورد استفاده در اين روش بازاريابي و آگاهي از مزايا 
 M Mansour &( و آسيب هاي هر يک از اين منابع، برنامه ريزي خود را متناسب با آن تنظيم نمايد

.)Barandas, 2017

بازاريابي از طريق تجزيه و تحليل داده هاي کالن5 
همزمان با رشد چشم گير استفاده از شبکه هاي اجتماعي، بسياري از مصرف کنندگان محصوالت و 
خدمات گوناگون اقدام به ايجاد محتوا و به اشتراک گذاری نظرات و اطالعات مختلف از تجربيات خود 
در شبکه هاي اجتماعي کرده اند. مشتريان احساسات مثبت و يا منفي و خالصه اي از تجزيه و تحليل 
خود در مورد مزايا و معايب محصوالت و خدمات مورد استفاده را با ديگران به اشتراک مي گذارند. 

1. Content marketing
2. Corcoran
3. Sponsorship
4. Word -of-mouth
5. Big data
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اين اقدام پويا امکان جمع آوري حجم عظيمي از داده ها از شبکه هاي اجتماعي مختلف را فراهم آورده 
است. شرکت ها مي توانند از اين داده ها براي ارزيابي عملکرد خود، ارتباط با مشتري، بهبود تجربه 
ادراک شده مشتري و کشف فرصت هاي نوآوري در توليد محصول يا ارائه خدمات بهره بگيرند. کشف 
فرصت هاي نوآوري، امکان سرمايه گذاری های جديد، پاسخ گويي به نياز بازار به روشي جديد و حرکت 
 .)Lee, Lee & Koh, 2019( در جهت کسب رضايت بيشتر مشتريان را براي شرکت ها فراهم مي آورد

بازاريابي چندحسي1 
تجربه ناشي از بازاريابي چندحسي زماني اتفاق مي افتد كه بيش از يکي از حواس پنجگانه مشتري، 
شامل حس چشايي، حس بينايي، حس بويايي، حس المسه و حس شنوايي، تحت تأثير قرار بگيرد. 
بازاريابي چند حسي، يک نوع راهبرد نوآوري در ارائه محصول و خدمت است كه فرايندهاي ايجاد ارزش 
براي مشتري را تسهيل مي كند و با درگير كردن حواس و تحت تأثير قرار دادن ادراک مشتري، موجب 
ايجاد تجربه چندحسي در مشتري شده و مي تواند لحظات باورنکردني و به ياد ماندني را براي مشتري به 
همراه داشته باشد و رضايت مشتري را افزايش دهد. تجربه چندحسي مي تواند با ارائه تجربه اي منحصر 

.)Lee, Lee & Koh, 2019( به فرد و به ياد ماندني موجب ايجاد مزيت رقابتي پايدار براي شركت شود

بازاريابي بر پايه قيمت گذاري فريميوم2 
يکي از اهداف بازاريابي، افزايش ارتباط با مخاطبان و بزرگ كردن قيف فروش3  است. در اين روش 
از بازاريابي، بخش اصلي و پايه اي محصول مورد نظر را به صورت رايگان در اختيار مشتريان قرار 
مي دهند و در عوض براي ارائه ويژگي هاي بيشتر محصول و خدمات اضافه آن هزينه دريافت مي شود. 
اين روش بازاريابي در كسب و كارهاي ديجيتال، مانند دنياي نرم افزارها، به طور خاص مورد توجه 
شركت ها قرار گرفته است. اين روش قيمت گذاري به اين ترتيب در فرايند بازاريابي مشاركت مي كند 
كه به شركت اجازه مي دهد با سرعت باال محصول خود را در ميان مشتريان بالقوه نفوذ دهد )با توجه 
به رايگان بودن محصول اوليه( و متعاقب آشنايي مشتريان با محصول، با ارائه ويژگي هاي اضافه و 
خدمات به مشترياني كه مايل به استفاده از امکانات بيشتر محصول هستند، درآمد مورد نظر را حاصل 

.)Sciglimpaglia & Raafat, 2020; Grimpe, Sofka, Bhargava & Chatterjee, 2017( كند

1. Multisensory marketing
2. Freemium)Free+Premium)
3. Purchasing funnel



 125  

14
00

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
•  پ

م  
یک

 و 
ت

یس
ه  ب

مار
• ش

م 
ده

ل  
سا

بازاريابياومنيچنل1 
در اين روش بازاريابي، كسب و كارها با يک هويت يکپارچه در تمام كانال هاي بازاريابي، ازجمله 
خريد حضوري، وب سايت و اپليکيشن هاي تلفن همراه، حضور مي يابند و تالش دارند تا پيام خود را 
به صورت يکپارچه به مخاطبان منتقل كنند. اين فرايند موجب مي شود تا برند كسب و كار راحت تر 
توسط مخاطبان شناخته شود. در اين روش بازاريابي، تعامالت مشتريان در مراحل مختلف خريد، شامل 
مراحل پيش از خريد، حين خريد و پس از خريد با كانال های مختلف ارتباطي در نظر گرفته مي شود 
و با توجه به تجربه مشتريان كه از اين تعامالت استخراج مي شود، پيام خاص هر مشتري به او انتقال 
مي يابد. همچنين مشتريان مي توانند در مراحل مختلف خريد، از ابزارها و كانال هاي مختلف ارتباطي 
استفاد كنند. بايد توجه كرد كه بازاريابي اومني چنل با بازاريابي چندكاناله2  متفاوت مي باشد. در بازاريابي 
چندكاناله، برند كسب و كار محور راهبرد بازاريابي است و پيام هاي يکسان از طريق كانال هاي گوناگون 
ارتباطي به مشتريان مخابره مي شود. اما در بازاريابي اومني چنل، مشتري محور راهبرد بازاريابي است 
و پيام ها متناسب با هر مشتري با توجه به داده هايي كه از تعامالت مشتري با كانال هاي ارتباطي 
 ,Guba , Diyanova ;2018 ,Thelen & Berman( جمع آوري شده است، به هر مشتري منتقل مي شود

.)2019 ,Opova & Guseva

بازاريابيبرپايهاجرايمسئوليتاجتماعيشرکتي3 
طبق تعريف سازمان توسعه صنعتي ملل متحد4 ، مسئوليت اجتماعي شركتي يک مفهوم مديريتي است 
كه به موجب آن شركت ها دغدغه هاي اجتماعي و زيست محيطي را در فعاليت هاي كسب و كار خود 
و تعامل با ذينفعان ادغام مي كنند. شركت ها مي كوشند با اجراي مسئوليت اجتماعي شركتي، به تعادلي 
ميان الزامات اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي دست يابند. پياده سازي و اجراي صحيح مسئوليت 
اجتماعي شركتي مي تواند مزاياي رقابتي مختلفي ازجمله افزايش دسترسي به بازار و سرمايه، افزايش 
فروش و سود، صرفه جويي در هزينه هاي عملياتي، بهبود بهره وري و كيفيت، منابع انساني كارآمد، 
بهبود تصوير و شهرت برند كسب و كار، افزايش وفاداري مشتريان به برند، بهبود فرايند تصميم گيري 

.)Mohr & Sarin, 2009; UNIDO, 2021( و مديريت ريسک را به همراه داشته باشد

بازاريابيبرپايهاينترنتاشياء
اين روش بازاريابي بر پايه فناوري هاي نوين ديجيتال مي تواند به عنوان يک روش نوآورانه در 

1. Omnichannel
2. Multichannel
3. Corporate Social Responsibility
4. United nations industrial development organization
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جنبه هاي مختلف بازاريابي مورد توجه قرار گيرد. از مزاياي استفاده از اينترنت اشياء مي توان به ارتباط 
فعال با مشتريان و سفارشي سازي پيام هاي مبادله شده با مخاطبان، دريافت فوري بازخوردها و نظرات 
مشتريان و افزايش سرعت ارائه خدمات و قيمت گذاري هوشمند محصوالت بر اساس اطالعات برخط 
دريافتي از مشتريان اشاره كرد. سه عامل مهم بازار، محيط قانوني و توسعه فناوري در پياده سازي 
و استفاده از اين فناوري در حوزه بازاريابي نقش اساسي دارند. در اين راستا بايد ايجاد زيرساخت ها، 
آموزش عمومي و وضع قوانين مربوطه مورد توجه بخش هاي مربوطه در جامعه قرار بگيرد )محمديان، 

ميرباقري، و قرباني، 1399(.

موانعبازاريابينوآورانه
بازاريابي نوآورانه هرچند مي تواند براي شركت ها در جلب مشتري و سودآوري بيشتر بسيار مفيد باشد، 
براي اتخاذ با موانعي روبرو است. براي مثال، از آنجايي كه كارآفرينان از زمينه فناوري قوي برخوردار 
هستند، ممکن است تمركز شركت را به يک ايده فناورانه منحصر كنند و اين باعث شود نسبت به 
فعاليت های بازاريابي توجه كافي نداشته باشند. از سوي ديگر، ارزش ذاتي يک فناوري تا زماني كه تجاري 
شود، پنهان است. بنابراين مديران اين شركت ها بايد ديدگاه هاي خود را براي يافتن مدل تجاري مناسب 
جهت ارزش آفريني به واسطه آن فناوري گسترش دهند. با توجه به كوتاه شدن چرخه عمر فناوري ها، 
شركت هاي كارآفرين مي بايست مدل هاي تجاري خود را متناسب با ايده ها بازنگري كنند. در اين صورت 
است كه مدل هاي كسب و كار قادر به ايجاد  فرصت های جديد و ارزش آفريني، حتي با وجود محدوديت 

 .)M Mansour & Barandas, 2017( منابع مالي و كمبود منابع انساني، خواهند بود
از سوي ديگر، همانطور كه اشاره شد، ارتباط بين نوآوري، كارآفريني و بازاريابي از اهميت ويژه اي 
برخوردار است. در تحقيقي كه توسط نوري و همکاران انجام گرفت، سوگيري اعتماد به نفس بيش از 
اندازه در رفتار بازاريابي كارآفرينانه بررسي شد. طبق اين تحقيق، پيامدهاي اين موضوع به دو شاخه 
سود و زيان تقسيم بندي شده است. در مقوله زيان، اين تحقيق بيان مي كند كه خوش بيني زياد مي تواند 
منجر به اعتماد به نفس بيش از اندازه شود و موجب از دست دادن برخي فرصت ها و تحميل زيان هاي 
مالي شود )نوري، ايماني پور، طالبي، وزالي، 1396(. كسب و كارها بايد با دقت بيشتر و كسب آگاهي و 

دانش مورد نياز، اين موضوع را تعديل نمايند. 
از برخي ادبيات موضوع و تعاريف عنوان شده ممکن است اين طور برداشت شود كه فعاليت هاي 
نوآورانه به دليل كمبود منابع در آن مجموعه، با روش های مرسوم و سنتي بازاريابي تطابق ندارند. اما 
بايد اشاره كرد كه اين بدان معنا نيست كه روش هاي نوآورانه پايين تر از سطح استاندارد يا استراتژي 
بازاريابي مرسوم و سنتي هستند. ولي در واقع بسياري از روش هاي نوآورانه به خوبي در راهبردهاي 
بازاريابي شركت ها جاي گرفته و اجرا شده اند و ارزش قابل توجهي براي شركت هاي مربوطه فراهم 
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 .)Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012( آورده اند

نقاطقوتوفرصتها،نقاطضعفوتهديدها
ماتريس نقاط قوت-ضعف-فرصت ها-تهديدها )SWOT(1  يک ابزار تطبيقي مهم است كه به مديران 
در توسعه استراتژي كمک مي كند. اين ماتريس متشکل از عوامل اصلي و استراتژي هاي استخراج 
شده از تطبيق اين عوامل است. عوامل اصلي، شامل چهار بخش نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و 
تهديدها، مي باشد كه با استناد به اين عوامل، استراتژي هاي مربوطه توسط شركت ها مشخص مي شوند 

.)R. David, 2011, p. 178(
همانطور كه در بخش هاي قبل بيان شد، بازاريابي نوآورانه مي تواند در بازار رقابتي و تغييرات سريع 
محيط كسب و كار امروز به عنوان يک راهبرد مؤثر مورد توجه شركت ها باشد. شركت ها مي توانند 
با به كارگيري راهبرد بازاريابي نوآورانه، با اتکا به نقاط قوت خود و شناخت فرصت هاي بازار نسبت 
به جبران نقاط ضعف و پاسخ دهي مناسب به تهديدهاي بازار اقدام نمايند. از اين رو مهم است كه 
شركت ها از نقاط قوت و ضعف و همچنين فرصت ها و تهديدهاي پيش روي در اتخاذ راهبرد بازاريابي 

نوآورانه آگاه باشند.
نقاط قوت در كنار فرصت ها مي تواند منجر به استراتژي هايي شود كه شركت ها با استفاده از نقاط 
قوت خود بتوانند از فرصت هاي پيش رو بهره برداري كنند. اين استراتژي ها مطلوب مديران شركت ها 
مي باشد. اما در صورتي كه شركت ها با تهديدهاي محيطي مواجه باشند، مي كوشند تا با استفاده از 
نقاط قوت خود بر اين تهديدها غلبه كنند. )R. David, 2011, p. 178(. نقاط قوتي كه شركت ها 
مي توانند براي استفاده از راهبرد بازاريابي نوآورانه مدنظر قرار دهند عبارتند از قدرت تصميم گيري 
مديران، مهارت ها و توانايي هاي موجود در شركت، تجربه كاركنان، منابع موجود در شركت، تمايز 
 Rezvani( در تفکر، خودباوري، آزادي عمل و دوري از محدوديت هاي ساختاري، مديريت ريسک
 Rezvani & Fathollahzadeh, 2018; K.( دانش موجود در شركت   ،)& Fathollahzadeh, 2018

McEvily, M. Eisenhardt & E. Prescott, 2004(، استفاده از گزاره هاي منحصر به فرد، شبکه هاي 

 Prikhodko,( ارتباطات   ،)Maritz, de Waal, & Verhoeven, 2012( انعطاف پذيری  كار،  و  كسب 
Danilevskaya, Savina & Shupenko, 2019; Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012(، سازگاري 

 O’Dwyer,( كيفيت محصول ،)Zakerian & Mokhtari, 2017( استراتژي و منابع موجود در شركت
 O’Dwyer, Gilmore, & Carson,(  2استفاده مؤثر از فناوري، شانس ،)Gilmore, & Carson, 2009c

 .)2009a

1. Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats) SWOT )Matrix
2. برخي محققان مؤلفه شانس را به عنوان كمک براي تشخيص فرصت ها و بهره برداري از آنها در شركت هاي كوچک مؤثر 

مي دانند.
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در صورتي كه شركت ها با نقاط ضعف روبرو باشند، مي توانند با به كارگيري استراتژي هاي مناسب و 
بهره برداري از فرصت هاي پيش روي خود، نقاط ضعف خود را تعديل و  يا رفع نمايند. از سوي ديگر، اگر 
شركت ها در كنار نقاط ضعف شان، هم زمان با تهديدهاي محيطي نيز روبرو باشند، در شرايط نامناسبي 
قرار خواهند گرفت. در اين وضعيت، شركت ها مي كوشند با به كارگيري استراتژي هاي دفاعي نسبت 
 R. David, 2011, pp.( به كاهش ضعف خود و دوري از تهديدها و مخاطرات محيطي اقدام نمايند
178,179(. نقاط ضعفي كه مي تواند در رابطه با استفاده از راهبرد بازاريابي نوآورانه مورد توجه شركت ها 

قرار بگيرند عبارتند از محدوديت هاي موجود بر سر راه رشد شركت )كمبود منابع مالي، كمبود منابع 
انساني( )M Mansour & Barandas, 2017( و عدم امکان اتکاء به مقياس اقتصادي، علي الخصوص 

.)O’Dwyer, Gilmore, & Carson, 2009a( در شركت هاي كوچک تر
همانگونه كه مالحظه گرديد، شركت ها با توجه به نقاط قوت و ضعف خود و ارزيابي فرصت ها و 
تهديدهاي محيطي، استراتژي هايي متناسب با وضعيت خود را اتخاذ مي كنند. تهديدهاي محيط كسب 
و كار كه شركت ها مي توانند با اتخاذ راهبرد بازاريابي نوآورانه در صدد پاسخ دهي به آنها برآيند عبارتند 
از تشديد رقابت در بازار جهاني )Quaye & Mensah, 2018(، محيط ناسازگار و متغير و عدم قطعيت 
)Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012(. همچنين  نيازهاي مشتريان  محيط، عدم شفاف بودن 
نوآورانه مدنظر  بازاريابي  راهبرد  از  استفاده  براي  و كار مي توانند  فرصت هايي كه در محيط كسب 
شركت ها قرار بگيرد عبارتند از فضاي پوياي كسب و كار )Quaye & Mensah, 2018(، پيشرفت 
فرصت سرمايه گذاري جديد  ايجاد   ،)Diyanova , Guba, Guseva, Opova, 2019( فناوري  سريع 
بازاريابي،  )Battour, Salaheldeen & Mady, 2021(، پرهيز از هزينه هاي باالي روش هاي معمول 
ايجاد مزيت رقابتي جديد يا تجديد مزيت رقابتي موجود، پياده سازي ايده هاي جديد به صورت مفيد و 
مؤثر )Maritz, de Waal & Verhoeven, 2012(، پاسخ به نيازهاي مشتريان به صورت رقابت پذيرانه تر و 
مؤثرتر، مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي )O’Dwyer, Gilmore & Carson, 2009a(، کمک به کسب 
اعتبار1  براي شرکت )Svetozarovova, Pollak, Kascakova & Strakova, 2020(، ايجاد تصوير مثبت 

.)Prikhodko, Danilevskaya, Savina & Shupenko, 2019( از شرکت در نگاه مشتريان
موارد بيان شده در اين قسمت در نمودار زير نمايش داده شده اند.

1. طبق تعريف موسسه اعتبارسنجي )Reputation institute(، “نوآوري” يکي از هفت مولفه اصلي موثر بر اعتبار كسب و كارها عنوان شده است.
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نمودار4.نقاطقوت،نقاطضعف،فرصتهاوتهديدهادررابطهباراهبردبازاريابينوآورانهشرکت

نتيجهگيري
شدت يافتن رقابت در محيط كسب و كار منطقه اي و جهاني، سرعت باالي تغييرات محيط و افزايش 
عدم اطمينان محيط كسب و كار، شركت ها را بر اين داشته است، فرايندهاي بازاريابي خود را با محيط كسب 
و كار همگام نمايند. در اين راستا، نوآوري در فرايندهاي بازاريابي و اتخاذ روش هاي بازاريابي نوآورانه به 
شركت ها كمک مي كند تا فراتر از نگاه سنتي رقبا و حتي مشتريان به مسائل بنگرند و بتوانند با ايجاد مزيت 
رقابتي جديد يا تجديد مزيت رقابتي خود و ارزش آفريني بيشتر، به نيازهاي بازار پاسخ دهند. در اين خصوص، 
شركت ها مي كوشند با استفاده از ابزارهاي جديدي كه در سايه پيشرفت فناوري در دسترس شان قرار گرفته، 
مانند سيستم های ديجيتال، شبکه هاي اجتماعي، اپليکيشن ها و داده هاي بزرگ، با مطالعه رفتار مشتريان، 
پيش بيني نيازهاي آنها و كشف فرصت هاي نوآورانه، در جهت رفع نيازهاي مشتريان اقدام نمايند. در اين ميان 
درک كاملي از مفهوم نوآوري اهميت مي يابد. در اين پژوهش تالش شد تا با مروري بر پژوهش هاي پيشين، 
مفاهيم، مؤلفه ها و موانع بازاريابي نوآورانه شناسايي و معرفي شده و نيز نقاط قوت و فرصت ها، نقاط ضعف و 

تهديدهای پيش روي سازمان ها در اتخاذ استراژي بازاريابي نوآورانه مورد بررسي قرار گيرند.
به صورت خالصه، سازمان ها به واسطه فعاليت هاي بازاريابي مي كوشند محصوالت و خدمات خود 
را در بازار هدف به مشتريان عرضه كنند و به موفقيت در اهداف تجاري خود و رشد اقتصادي دست 
يابند. سازمان ها با اتخاذ مفهوم بازارگرايي و درگير كردن اركان مختلف سازمان در فعاليت هاي بازاريابي 
كوشيده اند با تفکر درباره نيازهاي مشتريان و حتي پيش بيني نيازهاي مشتريان به رقابت در بازار پاسخ 
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مناسبي بدهند.
به منظور ادغام مفاهيم نوآورانه در فعاليت هاي بازاريابي، مي بايست شناخت صحيحي از نوآوري مدنظر 
وجود داشته باشد و ميزان پذيرش آن نوآوري مورد مطالعه قرار بگيرد. بهره گيري از نوآوري و انجام 
كارها به روشي متفاوت مي تواند در محيط كسب و كار پوياي امروزي به ايجاد مزيت رقابتي، غلبه بر 
تهديدهاي مطروحه در چارچوب پنج نيروي پورتر و نهايتاً پاسخ دهي رقابت پذيرانه تر به نيازهاي مشتريان، 
نقشي مؤثر ايفا كند. مشخصه هاي نوآوري، شامل مزيت نسبي، سازگاري، پيچيدگي، آزمايش پذيري و 
مشاهده پذيري، مي تواند براي بررسي ميزان پذيرش يک نوآوري مد نظر قرار بگيرد. بنابراين، شركت ها 
بايد با مشخصه هاي نوآوري به عنوان پيش نياز آشنايي داشته باشند تا بتوانند ميزان پذيرش نوآوري مدنظر 
خود را ارزيابي كنند. از سوي ديگر، براي اتخاذ روش و ابزار بهينه در راهبرد بازاريابي نوآورانه و متناسب 
با شرايط و همسو با اهداف استراتژيک شركت، الزم است شناخت كافي از عناصر تشکيل دهنده بازاريابي 
نوآورانه، مشتمل بر متغيرهاي بازاريابي، اصالح، مشتري مداري، بازاريابي يکپارچه، تمركز بر بازار، جايگاه 
منحصر به فرد، تصويري ذهني مثبت از شركت، اتحادهاي استراتژيک و شبکه سازي و همچنين روش ها 
و ابزاري كه در اين خصوص مي توانند به كار بسته شوند، وجود داشته باشد. ذكر اين نکته حائز اهميت 
است كه بازاريابي نوآورانه عالوه بر محصوالت، توسعه محصول جديد و توسعه فناورانه، با ساير جنبه هاي 
فعاليت هاي بازاريابي و تصميمات نيز مرتبط بوده و در بر گيرنده كل طيف فعاليت هاي بازاريابي بوده و 

نهايتا به تركيب بازاريابي شركت كمک مي كند. 
از ديگر فعاليت هاي انجام گرفته در اين پژوهش، شناسايي و استخراج عواملي است كه مي توانند به 
عنوان موانع بازاريابي نوآورانه مطرح باشد كه در اين رابطه مي توان به منحصر كردن تمركز شركت بر 
يک ايده فناورانه و عدم توجه كافي به فعاليت هاي بازاريابي، نياز به يافتن مدل تجاري مناسب جهت 
ارزش آفريني به واسطه فناوري مورد نظر، نياز به بازنگري مدل هاي تجاري متناسب با ايده ها با توجه به 
كوتاه شدن چرخه عمر فناوري ها و سوگيري اعتماد به نفس بيش از اندازه در رفتار بازاريابي اشاره كرد. 

همچنين در فرايند مرور پژوهش هاي پيشين، عواملي به عنوان نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و 
تهديدها كه شركت ها با آنها مواجه هستند شناسايي شدند كه مي توانند در اتخاذ راهبرد نوآورانه در بازاريابي 
شركت ها مدنظر قرار بگيرد. از نقاط قوت مدنظر مي توان به تمايز در تفکر، خودباوري، انعطاف پذيري، 
ارتباطات و استفاده مؤثر از فناوري اشاره كرد. همچنين، از نقاط ضعف كه بايد مورد توجه قرار گيرد 
مي توان از محدوديت منابع و عدم امکان اتکاء به مقياس اقتصادي در شركت هاي كوچک نام برد. در 
خصوص فرصت هاي پيش رو مي توان به پرهيز از هزينه هاي باالي روش هاي معمول بازاريابي، مشاركت 
در فعاليت هاي اجتماعي و ايجاد تصوير مثبت در نگاه مشتريان اشاره كرد و در رابطه با تهديدهايي كه 

شركت ها با آن مواجه اند مي توان از تشديد رقابت در بازار جهاني و عدم قطعيت محيط نام برد.
يافته هاي اين پژوهش مي تواند راهگشاي بنگاه ها و نيز پژوهشگران اين حوزه در داشتن ديدي جامع 
در اتخاذ راهبرد بازاريابي نوآورانه باشد. درحقيقت، يکي از وجوه تمايز قابل توجه بازاريابي نوآورانه نسبت 



 131  

14
00

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
•  پ

م  
یک

 و 
ت

یس
ه  ب

مار
• ش

م 
ده

ل  
سا

به ساير راهبردهاي بازاريابي، حفظ تناسب و انطباق روش هاي بازاريابي نوآورانه با ظهور فناوري هاي 
جديد و تغييرات سريع محيط كسب و كار است. اين موضوع مستلزم آنست كه شركت هايي كه از راهبرد 
بازاريابي بهره مي برند، به طور پيوسته نسبت به مرور و بازنگري روش هاي بازاريابي خود اقدام نمايند. 
نبايد از خاطر برد كه هدف اصلي بازاريابي نوآورانه، ارائه پاسخ به نيازهاي بازار به روشي متمايز از ساير 
رقباست. لذا هوشياري پيوسته شركت ها نسبت به تغييرات محيط كسب و كار الزمه جدايي ناپذير براي 

استفاده از راهبرد بازاريابي نوآورانه است.
از آنجايي كه تغييرات معموال با مقاومت مواجه مي شوند، بنابراين، تغييرات راهبردهاي بازاريابي از 
روش هاي معمول به روش هاي نوآورانه ممکن است با مشکالتي مواجه باشد. در نتيجه، مقتضي است 
اعتقاد به نوآوري و استفاده از راه حل هاي بديع براي پاسخ دهي به مسائل در ميان مديران ارشد شركت ها 
وجود داشته باشد. همچنين روحيه رقابتي باال و روحيه ريسک پذيري نيز بايد در آنها وجود داشته باشد. 
از سوي ديگر، با توجه به تهديدهايي كه ممکن است متوجه راهبرد بازاريابي نوآورانه باشد، الزم است 
كه صبر و قدرت تحمل شکست در فعاليت هاي بازاريابي نوآورانه را نيز داشته باشند. شركت ها بايد اين 
ويژگي ها را به كل سازمان تسري دهند تا روحيه نوآوري در سازمان نهادينه شود و تمام اركان به طور 

يکپارچه در جهت نوآوري و پيش برد راهبرد بازاريابي نوآورانه حركت كنند.
از ديگر نيازمندي هاي نوآوري و استفاده از راهبرد بازاريابي نوآورانه، توسعه و كسب دانش است. 
شركت ها بايد فرايند و فرهنگ يادگيري دائمي را ايجاد كرده و توسعه دهند تا بستر مناسبي براي 
فعاليت هاي نوآورانه فراهم آيد. همانطور كه پيشتر اشاره شد، شركت ها مي توانند هم خودشان رأسا به 
ايجاد و توسعه دانش بپردازند و هم از انتقال دانش از ساير شركت ها بهره ببرند كه اين روش ها به تناسب 

شرايط و نيازمندي هاي شركت بايد انتخاب و پيگيري شوند.
در پايان الزم به توضيح است، در اتخاذ روش هاي بازاريابي نوآورانه عوامل متعددي مي توانند تأثيرگذار 
باشند. براي مثال، مطالعات حاكي از آن هستند كه جريان نقدي ضعيف تر، فقدان يا ناكافي بودن تجربه 
و تخصص بازاريابي، مسائل مربوط به ارتباط با مشتريان و اندازه كسب و كار در شركت هاي كوچک 
 O’Dwyer, Gilmore, & Carson,( و متوسط نسبت به شركت هاي بزرگ، بيشتر مشاهده مي شود
از  استفاده  اين رو  از   .)Innovative marketing in SMEs: a theoretical framework, 2009b

تکنيک هاي نوآورانه بازاريابي در شركت هاي كوچک و متوسط مي تواند بيشتر مورد توجه قرار گيرد. 
نوآوري در بازاريابي يک منبع و قابليت كليدي است كه شركت هاي كوچک و متوسط مي توانند از آن 
 Maritz,( براي مديريت محيط و عملکرد خود و حتي ادامه حيات در شرايط سخت اقتصادي استفاده كنند
de Waal, & Verhoeven, 2012(. مقاالت متعددي به موضوع بازاريابي نوآورانه به تفکيک اندازه شركت 

پرداخته اند، هرچند پژوهش هاي كمتري اين موضوع را بررسي كرده اند كه در اتخاذ هر يک از روش هاي 
بازارايابي نوآوارنه، عواملي همچون اندازه شرکت، يا نوع کسب و کار مي توانند تأثيرگذار باشند 

که مي تواند موضوع پژوهش هاي آتي باشد. 
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منابع
آقايي، ع. و تقوي، ع. )1390(. ارائه مدلي پيرامون بازاريابي نوآورانه در مديريت زنجيره تأمين با رويکرد فناوري 
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