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 .1استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبائی
 .2کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشکده مدیریت و حسابداری عالمه طباطبائی
 .3استادیار واحد پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران

تاریخ دریافت1399/9/10 :
تاریخ پذیرش1400/2/18 :
چکیده
در عصر جدید شرکتهای کوچک و متوسط ،نقش مهمی در اقتصاد کشورها دارند ،درحالیکه ضعف نداشتن
بازاریابی متناسب جزو عوامل اصلی شکست این نوع شرکتها میباشد .این شرکتها بازاریابی متفاوتی نسبت به
شرکتهای بزرگ را میطلبند ،بازاریابی نوآورانه بازاریابی متناسب با شرکت های کوچک و متوسط میباشد که میتواند
نرخ شکست آن ها را در صنعت فناوری اطالعات کاهش دهد .پژوهش حاضر روش برحسب هدف کاربردی و برحسب
گردآوری اطالعات روش دلفی انجام شده است تا عوامل مؤثر شناسایی گردد .الزم به ذکر است جامعه پژوهش را 1۵
نفر از مدیران ارشد و مدیران حوزه بازاریابی و فروش شرکت های کوچک و متوسط در صنعت فناوری اطالعات با حداقل
 10سال سابقه مفید کاری و اساتید دانشگاهی دارای رزومه پژوهشی مرتبط تشکیل داده است .روش نمونه گیری هدفمند
است و از نظر افق زمانی یک مطالعه مقطعی(از آذر 139۵الی خرداد  )139۶بوده است .ابزار گردآوری داده در مطالعه
میدانی 4 ،مرحله پرسشنامه محقق ساخته است که در اختیار 1۵خبره از متخصصان قرار گرفت .برای تحلیل دادهها و بررسی
روابط درونی آن ها از تکنیک دلفی ANP،و دیمتل استفاده شده است ،که منجر به شناسایی  14معیار و  4۶زیرمعیار
گردید .نتایج نشان می دهد از بین عوامل شناسایی شده ،عوامل نوآوری ،نیروهای متخصص ،تمرکز بر مشتری و تمرکز بر
بازار به ترتیب از اهمیت بیشتری برخوردار میباشند.
واژههاي کلیدي :بازاریابی نوآورانه ،شرکتهای کوچک و متوسط ،صنعت فناوری اطالعات ،نوآوری
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مقدمه
با پدیدار شدن موج سوم تمدن بشری ،شرکتهای کوچک و متوسط به ویژه شرکت هاای
کوچااک و متوسااط هااای فعااال در صاانعت فناااوری اطالعااات در همافزایاای دانااش و ثااروت،
شکوفایی اقتصاد دانش بنیان ،دستیابی به توسعه اقتصاادی ،تجاریساازی ناوآوری هاای حاوزه
فناوریهای نقش برجسته تری را ایفا می نمایند) . (Song, 2020این شرکت ها باهعنوان نیاروی
غالااب در اقتصاااد جهااان هسااتند و سااتون فقاارات اقتصاااد جهااانی را تشااکیل میدهنااد .از نگاااه
کمیسیون اروپایی ،شرکت های کوچک و متوساط شارکتهایی هساتند کاه تعاداد کارمنادان
آنها کمتر از دویست و پنجاه نفر باشد( .)Matt & Rauch, 2020طی سالهای اخیار شارکتهای
کوچک و متوسط به عنوان اصلیترین منبع ایجاد شغل در کشورهای در حال توساعه و توساعه
یافته شناخته شده است .این شرکت ها نقاش مهمای در ایجااد ناوآوری ایفاا کارده و بیشاتر در
معرض ریسک های خروج باه خصاوص در ساالهای اولیاه قارار میگیرند(حساینلو و عزیازی،
.)1399با وجود نقش مهم شرکتهای کوچک و متوسط ،در اقتصاد جهانی و با وجود حمایت
از این نوع شرکت ها در کشور ایران در این زمینه هم چنان کشوری نوپا به حساب آماده و بارای
ایجاد زیر ساخت های مناسب آن ،راه بسیاری را در پیش دارد .از سوی دیگر کم تاوجهی باه
بازاریابی متناسب موجب شکست بیشتر این شرکتها شده ،جاذب محصاوالت و خادمات آن
ها را باا مشاکل اقباال مشاتریان رو باه رو نماوده ،در نهایات موجاب هادر رفات مناابع در ایان
شرکتها می گردد .در سوی دیگر این فهرست ،فراهم آوردن زمیناه و اساتفاده از مولفاه هاای
گاارایش کارآفرینانااه در کسااب و کارهااای کوچااک و متوسااط فناااوری محااور باع ا

بهبااود

عملکرد ،بهبود بازدهی سرمایه و رشد شبکه های این شرکت ها می شاود(توکلیان و همکااران
 (1399،براساس تعریف اتحادیه اروپا شرکت های کوچک و متوسط از ترازنامه ای پایین تر از
 43میلیون یورو برخوردار هساتند ،باا ایان وجاود در اهمیات آناان کاافی اسات باه آماار 23/4
میلیونی آن ها در مشااغل غیار ماالی اتحادیاه اروپاا در ساال  201۵کاه موجاب اشاتغال زایای و
درآمدزایی  91میلیون نفری با  3934میلیارد یورو ارزش افزوده گردیده توجه داشت ( & Matt
2020

 .)Rauch,از طرفی اماروزه فنااوری اطالعاات منباع حیااتی و راهباردی بارای مانادگاری

شرکت های یاد شده باه شامار مای رود و در ایان میادان رقابات ،کسابوکارهای کوچاک و
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متوسط ،سهم قابلتوجهی را در پیشرفت اقتصادی اکثر کشاورهای توساعهیافته و درحالتوساعه
بار عهاده دارناد)(Chege &Wang, 2020
برآوردن نیازهای مشتری اسات (2020

 .بازاریاابی فرایناد مادیریت تشاخیص ،پیشبینای و

 )Song,باا ایان وجاود نکتاه مهام ،تفااوت شارکتهای

کوچک و متوساط باا شارکتهای بازرگ ودر نتیجاه بازاریاابی متفااوت و متناساب باا آن هاا
میباشد .صاحب نظران بر این باورند که بازاریابی نوآورانه نوعی از بازاریابی است که مناساب
شرکت های کوچک و متوسط میباشد  .بازاریاابی نوآوراناه دربرگیرناده تماامی فعالیتهاای
بازاریابی بنگاههای کوچک و متوسط از جمله ایجاد تغییارات ساریع و تادریجی و دساتیابی باه
سااود کااافی میباشااد .مؤلفااههای بازاریااابی نوآورانااه در برگیرنااده مااواردی چااون متغیرهااای
بازاریابی،اصالح ،تمرکز برمشتری ،بازاریابی یکپارچه ،تمرکز بر بازار ،پیشانهاد یگاناه ،تصاویر
ذهنی و اتحادهای راهبردی است باید در نظر داشت کم توجهی به پویایی و رقابتی باودن باازار
فناوریهای پیشرفته مانند فناوری اطالعاات و غفلات از نوآوریهاا نارخ شکسات شارکتهای
کوچک و متوسط را باال خواهد برد ،چنین چالش هایی می تواند در کنار مولفاه هاای دیگاری
چون تمرکز بیش از اندازه کارکنان این شرکت ها برمحصاول و کام تاوجهی باه فعالیات هاای
بازاریابی ،دستیابی باه اهاداف شارکت هاا را دشاوار نمایاد ( .)Lee et al, 2020باا وجاود تااثیر
فناوری اطالعات بر بهبود فرآیندهای کسبوکار ،بایش از نیمای از ساازمانهایی کاه در آنهاا
فناوری اطالعات پیادهسازی شده است با چالش های زیاادی رو باه رو هساتند زیارا ساازمانها
بدون پژوهش کافی وارد پیادهسازی فناوری شده وبا مشاکالتی در مرحلاه برناماهریزی قبال از
اجرای فناوری جدید درگیر می شوند .با وجود چنین چاالش هاایی نیااز شارکت هاا باه مقولاه
نوآوری برجسته می شود .پژوهش حاضر نیز با درک ضرورت های یاد شاده در ایان زمیناه باه
دنبال شناسایی و رتبهبندی عوامل شناساییشدهی ماؤثر بار بازاریاابی نوآوراناه در شارکتهای
کوچک و متوسط در صنعت  ITمی باشد .بر پایه چنین هدفی این مطالعه پاسخگویی به پرسش
«عواماال مااؤثر باار بازاریااابی نوآورانااه در شاارکتهای کوچااک و متوسااط در صاانعت فناااوری
اطالعات کدام است و اولویتبندی آنها چگونه می باشد» را فراهم نموده است.
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مروري بر مباني نظري و پیشینه تحقیق
بازاريابي نوآورانه

بازاریابی نوآورانه به دنبال راهحلهای خالقانه و جدید است و کاربرد آن زماانی اسات کاه
بازاریابی سنتی نتیجه بخش نباشد .این نوع از بازاریابی موجب میشود شرکت های کوچک و
متوسط با تغییر در فعالیتهای بازاریابی خود بتوانند به نیازهاای باازار پاساخ دهناد
)& Carson, 2011

(O’Dwyer,

 .Gilmoreفعااالن بازاریاابی تاا پایش از دهاه ی حاضار اغلاب راهبردهاای

شاارکتهای باازرگ و بااا سااابقه را هماننااد اصااولی اجتنابناپااذیر ،ثاباات و قاباال کاااربرد در
کسبوکارهای کوچک و متوسط مورد توجه قارار دادهاناد ،ایان پدیاده سابب کااهش توجاه
جدی به موضوعات مرتبط با بازاریابی در بنگاههای کوچاک و متوساط شاده باود .بسایاری از
پژوهشگران کام تاوجهی باه بازاریاابی نوآوراناه را عامال کلیادی شکسات کساب وکارهاای
کوچک و متوسط معرفی نموده اند(  .)Bak et al, 2020باا توجاه باه ایان کاه اماروزه ناوآوری
بهعنوان کلیدی اصلی در افزایش بقای شرکتها و سازمانها مطرح میشود ،این شارکت هاا از
نوآوری بهمنظور افزایش قدرت رقابت در کسبوکار خود بهره میگیرناد(.)Kim-Soon, 2017

الزم به ذکر است نوآوری عبارت است از نوسازی فعالیت های مرتبط باه هام در یاک زنجیاره
که با کشف خالق شروع شاده و باا توساعه کاارآفرینی اداماه مای یاباد( پاازری و همکااران،
 .)1399محققان بار الازام بهرهمنادی از عناصار ناوآوری در نظریاههای بازاریاابی در ایان ناوع
شرکتها تأکید دارند) .(Stokes & Wilson, 2010بنابراین شرکت هاای کوچاک و متوساط باه
دنبال فعالیتهای بازاریابی نوآورانه ،تولید خالقتر و بازاریاابی جاایگزین میباشاند (Sethna et
)2013

 . al,دلیل ایان امار را میتاوان در ایان موضاوع ردیاابی کارد کاه اماروزه شارکتها باا

محیطهای پویاایی روبارو هساتند کاه تواناایی پیشبینای آنهاا را کااهش و در نتیجاه ریساک
برنامهریزی را افزایش داده است (خداداد حسینی  .)1389،بنابراین آن ها با تمرکز بار ناوآوری
سازمانی قادر به افزایش سطح عملکرد مالی خود میباشند).( Kim-Soon et al, 2017
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مؤلفههاي تشکیلدهنده بازاريابي نوآورانه

استوکز ( )199۵در پژوهشهای خود بازاریاابی نوآوراناه را عباارت از شناساایی بازارهاای
جدید ،اصالح آمیزه بازاریابی و سیستمهای عملیاتی جدید میداند .ادوایار وهمکااران ()2009
نیز بازاریابی نوآورانه را متشکل از شش بخش دانستند و آنهاا را چناین نامیدناد -1 :متغیرهاای
بازاریابی -2 ،تغییر و اصاالح -3 ،مشاتریگرایی -4 ،بازاریاابی یکپارچاه -۵ ،باازارگرایی و-۶
جایگاه منحصربهفرد که به هر مورد در ادامه پرداخته شده است.
نوآوري در صنعت فناوري اطالعات

مطابق پژوهش هارلی 1و هارت ،)1998(2نوآوری پایه و اساس بقای سازمان است .در میاان
صنایع مختلف ،صنعت فناوری اطالعات بیشترین میزان نوآوری و تغییر و تحول را داشته است.
نوآوری که در ساختار سازمانی ،فرایندها ،محصاوالت و خادمات درون شارکت وجاود دارد،
برای رقابات شارکت در صانعت خاود ضاروری میباشاد ) .( Kim-Soon et al, 2017همچناین
نااوآوری از علاام و فناااوری در راسااتای حاال مشااکالت اجتماااعی و اقتصااادی بحراناای ،خلااق
فرصتهای جدید و ایجاد ارزش جدید استفاده میکند ) (Dougherty, 2017و تمایل به کااهش
هزینههای اداری و دادوستد ،بهبود رضاایتمندی کارکناان و دسترسای باه داراییهاای غیرقابال
تباادل دارد )Kim-Soon et al, 2017

( .علایرغم اشاتیاق جواماع غربای باه تمایال اساتفاده از

فناوریهای فیزیکای و نوآوریهاای فاردی ،ناوآوری بیشاتر باه فرآینادهای اجتمااعی بساتگی
دارد) .(Dougherty, 2017در مراحل چرخه ناوآوری ،کسابوکارها تواناییهاای خاصای را باه
دست میآورند تا از تغییرات در حال ظهور دست بکشند و پتانسیل دستیابی به ساطح بااالیی از
کارایی و سودآوری را به دست آورند) .(Samuel, 2017پاژوهش هاای انجاام شاده یافتاه هاای
روشنی را در زمینه اهمیت این شارکت هاا و تااثیر آن هاا بار رشاد اقتصاادی و افازایش روناد
اشتغال و نوآوری نشان می دهد ،به عنوان نموناه یافتاه هاای پاژوهش بیاون و هاا ( Byun& Ha,

1 Hart
2 Harley
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 )2020نشان می دهد جهت گیری فعاال ،مادیریت ریساک ،ناوآوری ،ایجااد فرصات ،جاذب
منابع ،مشتری مداری و ارزش آفرینی از عوامل موفقیت در بازاریابی در شرکت هاای کوچاک
و متوسط مططا د وطا

نگط پ وط

دورديطو( ،)Bourdea & Vieru, 2019مطايا شاارکت هااای

کوچک و متوساط باید هنگام ارزیابی و توسعه مبتنی بار فنااوری اطالعاات ،روی ماهیات مکمال
ابعاد شناختی ،اجتماعی و فناوری نفوذ دیجیتال متمرکز شوند .نتایج مطالعاه گیلماور و همکااران
( )Gilmore, 2020نیز با تایید اتحادهای استراتژیک بهعنوان یک عنصر نوآورانه در شرکت هاای

کوچک و متوساط آن را به عنوان ابزاری نوآورانه و دارای اهمیت برای موفقیت بیان میکند .هام
سو با چنین یافته هایی در ایران ،یافته هاای مطالعاه کامیاابی و همکااران (کامیاابی و همکااران،
 )1399نیز تایید کرد که سرعت رشد شرکتهای کوچاک و متوساط بارای رسایدن باه ساطح
هدفمند خود تحت تاثیر فرصتهای رشد ،محدودیتهای مالی و درمانادگی ماالی قارار مای-
گیرد .یافته های دیگر نیز در همین راستا قابل رهگیاری اسات؛ وجاود رابطاه باین محصاوالت،
فرایندها ،بازاریابی و نوآوریهای سازمانی در شارکت هاای کوچاک و متوساط باا عملکارد ماالی،
عملیاتی و عملکرد نوآورانه  ،و عوامل موثر بر بازاریابی نوآورانه شامل استفاده از فناوری بارای
هدف گرفتن مشاتریان و جماعآوری اطالعاات و توساعه روشهاای نوآوراناه جهات کااهش
هزینههای مشتریان از جمله این یافته هاست(  .)Kim-Soon et al, 2017بنابراین پاژوهش حاضار
با درک ضرورت های یاد شده ،با هدف بهبود اثربخشی و کارایی این نوع شرکت ها ،به دنباال
شناسایی و رتبهبندی عوامل شناساییشدهی ماؤثر بار بازاریاابی نوآوراناه در آن هاا در صانعت
فناوری اطالعات می باشد.
روش شناسي
با توجه به اینکاه هادف پاژوهش حاضار شناساایی عوامال ماؤثر بار بازاریاابی نوآوراناه در
شرکت های کوچک و متوسط صنعت فناوری اطالعات است روش پاژوهش برحساب هادف
کاربردی اسات و ماهیات پاژوهش اکتشاافی اسات و از آن جاایی کاه بارای انجاام یاک کاار
اکتشافی نیازمند جمع آوری اطالعات از خبرگاان فعاال در حاوزه بازاریاابی و فاروش هساتیم،
تکنیک دلفی برای گردآوری داده ها مناسب است .پژوهشگر با توجه به اهداف تعیاین شاده و
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آگاهانه شرکتکنندگانی را انتخاب کارده اسات کاه در زمیناه موضاوع ماورد مطالعاه تجرباه
داشتهاند و این روند تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت .تعداد  1۵نفار شارکت کنناده از
مدیران ارشد و مدیران شرکتهای کوچک و متوساط در صانعت فنااوری اطالعاات در شاهر
تهران با حداقل  10سال سابقه مفید کاری و اسااتید دانشاگاهی دارای رزوماه پژوهشای مارتبط
مشارکت داشته اند .این پاژوهش در از نظار افاق زماانی یاک مطالعاه مقطعای(از اذر 139۵الای
خرداد  )139۶بوده است و روش نمونه گیری آن هدفمند است .پرسشنامههای مبتنی بار مقایساه
زوجی ،ابزار یاد شده در این پژوهش نیز از روایی الزم برخوردار بوده اسات .پایاایی پرسشانامه
خبره با محاسبه شاخص سازگاری (تامین نسبت سازگاری کم تر از  0/1در این پژوهش) که باه
معنای سازگاری در مقایسات است(مهرگان )139۵،و پایایی ابزار در دو راند پرسشنامه دلفی باا
محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  0/922و  0/949مورد تاییاد قارار گرفات .در تحقیاق
پیش رو به دلیل اینکه از رویکردهاای تصامیمگیری چنادمعیاره و تحقیاق در عملیاات اساتفاده
شده است بنابراین از مدلهای تصمیمگیری چندمعیاره و رویکرد ترکیبی دیمتل-فرایند تحلیال
شبکه استفاده شده است .جهات اولویتبنادی معیارهاا و زیرمعیارهاا مبتنای بار مقایساه زوجای
میباشد که با استفاده از این مدل ،اهمیت نسبی معیارها با استفاده از مقایسه زوجای تخماین زده
شااده و باارای امتیااازدهی از مقیاااس نااه درجااه ساااعتی ( )1980اسااتفاده شااده اساات .باارای
تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده ،محاسابات ساوپرماتریس حاد و تعیاین اولویات نهاایی از
نرمافزار سوپردسیژن استفاده گردید .باا اساتفاده از دیادگاه خبرگاان ،از تکنیکهاای دیمتال و
فرایند تحلیل شبکهای بهعنوان ابزار تجزیاهوتحلیل باه کاار گرفتاه شاد .در روش پیشانهادی باه
کمک ترکیب تکنیکهای بیان شده ،معیارهاا و زیار معیارهاا شناساییشاده و اثارات آنهاا بار
روی یکدیگر بررسیشده است ،سپس با استفاده از تکنیک تحلیال شابکه ای( )ANPرتبهبنادی
شدهاند .در نهایت با توجه باه خروجای حاصال از تکنیاک تحلیال شابکه ای و الگاوی رواباط
درونی حاصل از تکنیک دیمتل تمامی زیر معیارها در نرمافزار سوپر دسیژن 1رتبهبندی شدهاند.

1 Super- Decision
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يافته ها
الف) توصیف جمعیت شناختي

 11نفر از خبرگان مرد و  4نفر از آن ها را خاانم هاا تشاکیل داده اناد .متغیار سان خبرگاان
پژوهش بین  32تا  48سال اسات و  20درصاد مصااحبه شاوندگان دارای مادرک دکتاری۶0 ،
درصد کارشناسی ارشد و  20درصد مهندسی آی تی می باشاند .همچناین  13درصاد از آن هاا
اساتید دانشگاهی و  8۶درصد با سابقه کار در حوزه بازاریابی و فناوری اطالعات می باشند.
ب) توصیف نتايج دلفي

با استفاده از تکنیک دلفی معیارها و زیرمعیارهاای ماؤثر بار بازاریاابی نوآوراناه در شارکت
های کوچک و متوساط در صانعت فنااوری اطالعاات بار اسااس یاک فرایناد دقیاق شناساایی
گردید .بر پایه فرایند یاد شده نخست نمره دهی خبرگان( 1تا )10به عوامال ماؤثر بار بازاریاابی
نوآورانه انجام شد .موارد کمتر از  0/۷در مرحله بعد مورد سوال قرارگرفات .بار پایاه پاارادایم
کالسیک دلفی ،شاخصها یا موارد جدید مورد نظر خبرگان دریافت و به پرسشنامه اضافه شاد.
بهبیاندیگر مرحله اول دلفی ترکیبی از غربال شاخصها و بارش ذهنای جهات غناای پرسشانامه
بوده است .سپس ،متناسب با نظرات خبرگان تعدادی از آیتمها حذف یا اضافهگردید .بر هماین
اساس یک پرسشنامه نیمه ساختاریافته طراحی و برای مرحله دوم در اختیار خبرگان جهت نمره
دهاای( 1تااا )10قاارار گرفاات .سااپس پرسشاانامهها گااردآوری و شاااخصها بااا نمااره بیشااتر از ۷
موردپذیرش و پرسشنامه جدیدی بر اساس نظرات خبرگان تشکیل شد .در فرایند دلفای ،مسااله
بااازخورد کنترلشااده نیااز رعایاات گردیااد .بااراین اساااس دیاادگاه خبرگااان توسااط پژوهشااگر
گردآوری ،خالصه و نتایج در اختیار دیگر اعضا قرار گرفت تاا افاراد براسااس خالصاه نتاایج
مرحله پیش ،دیگر بار دیدگاه خود را تعدیل و بازگو نمایند.
يافته اول :عوامل مؤثر بر بازاريابي نوآورانه در شررکت هراي کوچرک و متوسرط در
صنعت فناوري اطالعات

بر اساس فرایند یاد شده دستیابی به  14معیار به عنوان عوامل مؤثر بر بازاریاابی نوآوراناه در
شرکتهای کوچک و متوسط در صنعت فنااوری اطالعاات باه هماراه زیرمعیارهاای ماؤثر بار
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هریک از  14معیار یاد شده فراهم گردید جدول شماره  1معیارها و زیار معیارهاای مربوطاه را
جمع بندی نموده است .یافته هاا نشاان داد ناوآوری ،نیروهاای متخصاص ،تمرکاز بار مشاتری،
تمرکز بر بازار ،ترسیم چشامانداز ،ارتباطاات یکپارچاه بازاریاابی ،بازاریاابی یکپارچاه ،جایگااه
یگانه ،خلق ارزش مشترک ،الگوبرداری ،متغیرهاای بازاریاابی ،تغییار و اصاالح ،شبکهساازی و
تصویر ذهنی به ترتیب از عوامل مؤثر بر بازاریابی نوآورانه در شرکت های کوچاک و متوساط
در صنعت فناوری اطالعات می باشد.
جدول  .1معيارها و زيرمعيارهاي شناساييشده
معیارها

زيرمعیار و اولويت بندي آن در معیار مربوطه

 -1رضایت مشتری

 -2جریان دائمی بازخور

 -3برنامهریزی فعالیتهای سازمان بر اساس ترجیحات و انتظارات مشتریان
تمرکز بر مشتری

 -4اعتماد مشتری به سازمان

 -۵توجه و احترام به مشتریان

 -۶ارتباط مستقیم با مشتریان

 -۷استفاده از فناوری اطالعات در ارتباط با مشتری

 -8کانون توجه بودن مشتری برای سازمان

 -9آشکار کردن اطالعات برای مشتری

 -10غافلگیر کردن مشتری با یادآوری مناسبتهای خاص(تولد ،سالگرد ازدواج)
 -11جمعآوری اطالعات مشتری جهت استفاده واحدهای کسبوکار
 -1شناسایی و تأمین نیازهای پنهان و آشکار
مشتری
 -3ایجاد درک کامل از موقعیت رقابتی ونیاز
تمرکز بر بازار

مشتری

 -2پایش و رصد رقبا
 -4گرفتن ایدهها و اطالعات جدید از بازار

 -۵ایجاد هوشمندی بازار،بهرهگیری از هوش تجاری و توجه به سوابق مشتریان
 -۶گرایش به مشتری،رقبا وهماهنگی میان بخشی
 -1کمپینهای اجتماعی برای ارتباط با مشتریان
شبکهسازی

بالقوه فارغ از پیشنهاد خرید
 -2حضور در شبکههای اجتماعی

تصویر ذهنی
تغییر و اصالح

 -۷نظارت بر فعالیتهای رقبا برای کسب مزیت
رقابتی
 -3شبکهسازی با مشتریان ،توزیعکنندگان و
شرکتهای دیگر

 -1ارتباط با افراد مشهور و شرکتهای مهم برای ایجاد تصویر ذهنی مثبت
 -2توجه بهسالمت مشتریان و محیطزیست

 -3کمک به خیریهها برای ایجاد تصویر ذهنی مثبت

.1اهمیت تمایل به تغییر قبل از تغییر بازار

 -2آمادگی شرکت برای پذیرش تغییرات
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معیارها

زيرمعیار و اولويت بندي آن در معیار مربوطه

.3ایجاد روند تغییرات بازار در خود شرکت

 -4آمادگی شرکت برای نشان دادن واکنش سریع

 -1اهمیت یافتن بازاریابی در کل شرکت

 -2یکپارچگی فعالیتها

 -1کیفیت مداری

 -2منحصربهفرد شدن در ذهن مشتری

متغیرهای

-1توزیع نوآورانه محصول ( اینترنتی ،نمایشگاهها)

-2قیمتگذاری

بازاریابی

-3ارتقای محصول

-4ارجاع مشتریهای مردد به مصرفکنندگان راضی

(IMCارتباطات

-1تبلیغات

-2بازاریابی دیجیتال

-3بازاریابی ویروسی

-4هویتسازی( داشتن لوگو ،شعار سازمانی)

بازاریابی
یکپارچه
جایگاه یگانه در
بازار

یکپارچه
بازاریابی)
نیروهای
متخصص
نوآوری
الگوبرداری
خلق ارزش
مشترک
ترسیم چشمانداز

استخدام و بهکارگیری نیروهای متخصص
-1بازنگری نوآورانه در محصول

-2تنوع در محصول

-3نوآوری در محصول
مقایسه و اندازهگیری فعالیتهای خود با بهترینهای صنعت
همکاری و مشارکت مشتریان در خلق ارزش( مانند گرفتن و اجرای ایدههای مشتریان در طراحی)
توجه به کارایی در طوالنیمدت و نه صرف ًا کوتاهمدت

يافته دوم :رتبهبندي عوامل مؤثر بر بازاريابي نوآورانره در شررکت هراي کوچرک و
متوسط در صنعت فناوري اطالعات

یافته ها در این بخش برآمده از پاسخ خبرگان به پرسشنامه سوم و چهارم به  ۱۴معیار و ۴۶
زیر معیار می باشد .جدول شماره  ۲رتبهبندی معیارها و زیر معیار هاای مربوطاه را جماع بنادی
نموده است .جهت اولویتبندی معیارها از تکنیاک فرایناد تحلیال شابکه 1استفادهشاده اسات.
اساس فرایند تحلیل شبکه بر مقایسههای زوجی براساس دیدگاه خبرگان استوار است .باا توجاه
به نظرخواهی از  ۱۵نفر خبره از تکنیاک میاانگین هندسای بارای اولویتبنادی نهاایی دیادگاه
1 - ANP
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کارشناسان استفاده شده است .میانگین هندسی کمک می کند ضامن در نظار گارفتن قضااوت
هر عضو ،قضاوت گروه دربااره هار مقایساه زوجای سانجش شاود) .)Saaty, 2004بارای تعیاین
اولویتهای کلی و تبیین روابط بین آنها ،ابتدا ساختار ساوپرماتریس اولیاه (نااموزون) تشاکیل
شد و برمبنای نظریه سااعتی (2004

 ، )Saaty,در گاام بعادی تشاکیل ساوپرماتریس ماوزون در

دستور کار قرار گرفت .بارای ماوزون کاردن از روش نرمالساازی خطای اساتفاده گردیاد .در
نهایت با تشکیل سوپرماتریس حد وزن نهایی عناصر محاسابه گردیاده اسات .بار اسااس نتاایج
حاصل از فرایند یاد شده ،معیاار ناوآوری رتباه اول(مهمتارین) و تصاویر ذهنای در رتباه آخار
عوامل ماؤثر بار بازاریاابی نوآوراناه بار شارکت هاای کوچاک و متوساط در صانعت فنااوری
اطالعات میباشد.
جدول  .2رتبهبندي معيارهاي مؤثر بر بازاريابي نوآورانه در شرکت هاي کوچک و متوسط
در صنعت فناوري اطالعات
رتبه

معیار

وزن نرمال شده

رتبه

معیار

وزن نرمال شده

اول

نوآوری

0/14۵

هشتم

جایگاه یگانه

0/0۶2

دوم

نیروهای متخصص

0/113

نهم

خلق ارزش مشترک

0/0۵۶

سوم

تمرکز بر مشتری

0/093

دهم

الگوبرداری

0/0۵1

چهارم

تمرکز بر بازار

0/08۶

یازدهم

متغیرهای بازاریابی

0/0۵0

پنجم

ترسیم چشمانداز

0/0۷14

دوازدهم

تغییر و اصالح

0/048

ششم

( IMCارتباطات یکپارچه بازاریابی)

0/0۷0۷

سیزدهم

شبکهسازی

0/04۷

هفتم

بازاریابی یکپارچه

0/0۶3

چهاردهم

تصویر ذهنی

0/043

بر اساس موارد پیش گفت برای تجزیه و تحلیل دادههای بهدساتآمده و انجاام محاسابات
سوپرماتریس حد و تعیین اولویت نهایی از نرمافزار سوپردسیژن استفاده گردیاد .شاکل شاماره
 ،1یک نمونه از خروجی این نرم افزار را در مورد اولویت بندی معیارهای اصلی نشان می دهد.
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شکل  .1خروجي نرمافزار سوپر دسيژن براي اولويت بندي معيارهاي اصلي
يافته سوم :رتبهبندي زيرمعیارهاي  14گانه مؤثر بر بازاريابي نوآورانه درشرکت هراي
کوچک و متوسط صنعت فناوري اطالعات

در گام بعدی زیرمعیارهاا بهصاورت زوجای ماورد مقایساه قرارگرفتهاناد .در ایان گاام نیاز
مقایسههای زوجی در سه مرحله (براساس تعداد معیارها) صاورت گرفتاه اسات .در هار مرحلاه
زیرمعیارهای مربوط به هر معیار اصلی بهصورت زوجی مورد مقایسه قرارگرفته است .به عناوان
مثال برای تعیین اولویت بندی در زیر معیارهای تمرکز بر مشتری که دارای  ۱۱زیر معیار اسات
 ۵۵مقایسه زوجی انجام گرفته است؛ به منظور پیشگیری از طوالنی شدن بحا

اولویات بنادی

زیرمعیارهای هر یک از معیارهای ۱۴گانه در جدول شاماره  ۱باه صاورت ترتیبای ارایاه شاده
است.
بحث و نتیجه گیري
با توجه به یافتههای پژوهش در مجموع میتوان به این نتیجاه رساید کاه  14معیاار باه شارح
نوآوری ،نیروهای متخصص ،تمرکاز بار مشاتری ،تمرکاز بار باازار ،ترسایم چشامانداز،IMC ،
بازاریابی یکپارچه ،جایگاه یگانه ،خلق ارزش مشترک ،الگوبرداری ،متغیرهای بازاریابی ،تغییار
و اصالح ،شبکهسازی و تصویر ذهنی به ترتیب از عوامل مؤثر بر بازاریابی نوآورانه در شارکت
های کوچک و متوسط در صنعت فناوری اطالعات می باشاد .از میاان ایان معیارهاا معیارهاای
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شبکهسازی ،تغییر و اصالح ،تصاویر ذهنای مثبات ،جایگااه منحصاربهفرد ،بازاریاابی یکپارچاه،
تمرکز بر مشتری ،تمرکز بر بازار و متغیرهای بازاریاابی پایش از ایان باهعنوان عوامال ماؤثر بار
بازاریاااابی نوآوراناااه شااارکتهای تکنولاااومی محاااور در صااانعت ناااانو از نگااااه توکلیاااان و
همکاران(توکلیان و همکاران  )1399،مورد تأییاد قرارگرفتاه اسات .همچناین از دساتاوردهای
پژوهش حاضر باه شناساایی  ۶عامال ماؤثرو جدیاد بار بازاریاابی نوآوراناه در صانعت فنااوری
اطالعات که در پژوهش های دیگربه آن ها پرداخته نشده است و همچنین رتبه بندی معیارهاا و
زیرمعیارهای احصا شده می توان اشاره کرد .یافته های پژوهش پیش رو با معیارهاای ماؤثر بار
بازاریابی نوآورانه درشرکت های کوچک و متوسط از نگاه ادوایار ) ،(O'Dwyer et al, 2009شاامل
شبکهسازی ،تغییر و اصالح ،تصویر ذهنی مثبت ،جایگاه یگانه ،بازاریاابی یکپارچاه ،تمرکاز بار
مشتری ،تمرکاز بار باازار و متغیرهاای بازاریاابی هام ساویی نشاان مای دهاد.معیار یکپاارچگی
بازاریابی در کل شرکت نیز بهعنوان عامل تأثیرگذار در بازاریابی نوآورانه معرفی شده اسات از
نگاه استوکز ( )Stokes & Wilson, 2010نیز عامال تغییار و اصاالح باهعنوان روشای بارای رفاع
محادودیتهای بازاریاابی و از دیاد لای

و همکاارانش (et al, 2020

 ،)Leeمشاتری ماداری و

رضایت مشتری در این زمینه معرفی شده است .در همین راستا بازارمداری و تمرکاز بار رقباا از
سوی نارور و همکاران ( )Narver et al, 2004از عوامل مؤثر بر بازاریابی نوآورانه فهرست شاده
که متناظر با معیار تمرکز بر بازار بهعنوان عامل مؤثر بر بازاریابی در پژوهش حاضار مای باشاد.
پیش از این پژوهش نیز منحصربهفرد شدن به عناوان اجازای بازاریاابی نوآوراناه(

Morris et al,

 )2004و جایابی جایگاه منحصربه فرد در زیر معیارهای کیفیت مداری مورد تاکید و تایید قارار
گرفته است .مشابه یافته های پژوهش پیش رو مواردی چاون اهمیات شبکهساازی در بازاریاابی
شرکت های کوچک و متوساط  ،اتحادهاای اساتراتژیک بارای اساتفاده از فرصاتهای باازار،
ارتباط نزدیک با واسطهها و بهرهبرداری از توانایی شرکت از طریق رابطه با دیگاران قابال بیاان
است( .)Gilmore & Carson, 2007امروزه کسب و کارهای کوچک و متوسط با توجه به عامل
اتحاد استراتژیک که عمدتا بر اساس تصمیمات مدیریتی مرزهای خود را از طریق تنوع شابکه
های همکاری گسترش داده اند (2020

 .)Gabriel,بر اساس یافته های ایان پاژوهش و اهمیات
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معیار ارتباطات یکپارچه بازاریابی ( )IMCپیشانهاد مای گاردد باا اساتفاده از بازاریاابی دیجیتاال
مانند استفاده از نرمافزارهای پیامرسان ،بنرهای مجاازی و غیاره بارای شاکل گیاری دو فرآیناد
فشار و کشش در راستای دسترسی شرکتها به مصارفکننده از یاک ساو و دساتیابی مصارف
کننده به شرکت ها در صورت جستجو از ساوی دیگار زمیناه ساازی نماود .اهمیات معیارهاای
شبکهسازی و تمرکز بر مشتری ضرورت استفاده از روشهای کارآمد بارای نزدیاک شادن باه
مشتریان ،پیشبینی و شناسایی نیازهای آشکار و پنهان را برجسته می سازد .همچنین می توان باا
تکیه بر معیار تمرکز بر بازار ،انجام تحقیقات متمرکز بار رقباا ،اتخااذ اساتراتژیهای مناساب باا
توجه به تصمیمات رقبا و نشان دادن عکسالعملهای نوآورانه بهموقع ،امکاان پاذیری موفقیات
این نوع شرکتها را دو چنادان نماود .اهمیات معیاار جایگااه منحصاربهفرد ،افازایش کیفیات
خدمات و محصوالت شرکتهای کوچک و متوسطدر مقایسه باا ساایر رقباا میتواناد موجاب
ایجاد و حفظ جایگاه ویژه در ذهن مشتری ودر نهایت رشد و افزایش ساهم باازار شاود .معیاار
تصویر ذهنی مثبت تاکیدی است بر اهمیت دادن به سالمت مشتریان و هم چنین محیطزیست تا
با تامین تصویر ذهنی مثبت در ذهن مشتریان و مردم موجبات رشد و بهباود شارایط شارکتها
فراهم شود .تردیدی نیست همان گونه که پژوهش پایش رو تاییاد مای نمایاد توساعه مناسابات
انسانی و برقراری ارتباطات گساترده از طریاق شبکهساازی و اساتفاده از شابکههای اجتمااعی(
مانند حضور در پویش های اجتماعی ،کانال ،وبسایت و غیره) برای بازاریاابی موفاق نبایساتی
از نگاه مدیران شرکت های یاد شده دور بماند .در همین مسیر بایستی با درک معیاار متغیرهاای
بازاریابی راهی برای ترفیع نوآورانه (مانند ارجااع مشاتری ماردد باه مصارفکنندگان راضای)،
قیمتگذاری نوآورانه ،هم چنین توزیع نوآوراناه محصاول (مانناد توزیاع اینترنتای ،کانالهاای
توزیع در نمایشگاهها) ایجاد و تماایز شارکت خاود را از رقباا تضامین نماود .نتاایج پاژوهش
حاکی از آن است که معیار "ناوآوری" مهمتارین عامال ماؤثر بار بازاریاابی نوآوراناه بار ایان
شرکت ها در صانعت فنااوری اطالعاات میباشاد ،لاذا بارای کااهش نارخ شکسات کساب و
کارهای ذکر شده ،توجه مدیران و کارکنان به نوآوری امری ضروری تلقای مای شاود .ساپس
معیار "نیروهای متخصص" در اولویت دوم قرار دارد ،معیار "تمرکاز بار مشاتری" در اولویات
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سوم و معیار "تمرکز بر بازار" چهاارمین معیاار شناساییشاده ماؤثر میباشاد .بناابراین باه دلیال
ماهیت پویا و محیط رقابتی ،نوآوریهای مستمر تأثیر به سزایی بار عملکارد شارکتها خواهاد
داشت .از طرف دیگر یکی از ویژگیهای بنیادی چنین بازارهایی ایان اسات کاه شارکتها باا
استفاده از توانمندیها و منابع درونی خود بهسرعت دست به نوآوری و ارائه محصوالت جدیاد
میزنند .این امر به نوباه خاود منجار باه مشاابهت ساریع محصاوالت و فنااوری در ایان بازارهاا
میشود ،ازاینروشرکت های کوچک و متوسط موجود در صنعت فناوری اطالعات ناگزیرناد
که ضمن تقویت توانمندیهای بازاریاابی ،توجاه زیاادی باه بازاریاابی نوآوراناه و باازارگرایی
داشته باشند .همچنین معیار "تصویر ذهنی" کمترین اولویت را در بین  14معیاار شناساایی شاده
دارد .با توجه به محدودیت منابع در بسیاری از این نوع کساب و کارهاای کوچاک و متوساط،
اولویت بندی اهمیت عوامل ذکر شده ،موجب بقا و بهبود عملکرد و تااثیر باه سازای آن هاا در
اقتصاد کشورمی گردد.
پیشنهادها
با توجه به اینکه یافته های پژوهش نشان دهنده اهمیت توجاه باه عوامال ماوثر بار بازاریاابی
نوآورانه به خصوص در صنعت فناوری اطالعات می باشد پیشنهادهای کاربردی زیر مای تواناد
مطرح شود:
با توجه به اهمیت معیار تمرکز بر بازار ،انجام تحقیقات متمرکز بر رقبا ،اتخاذ اساتراتژیهای
مناسب با توجه به تصمیمات رقبا و نشان دادن عکسالعملهای نوآورانه باهموقع ،نقاش ماؤثری
در موفقیت این نوع شرکتها در صنعت فناوری اطالعات دارند که مدیران باید به این عوامال
توجه بیشتری داشته باشند .همچنین بر اساس اهمیت معیاار تمرکاز بار باازار ،توجاه مادیران باه
بازارمداری میتواناد در قالاب ایجااد فرهنا

ساازمانی کاه موجاب تحقاق ارزش برتار بارای

مشتریان است ،باشد که خود نقش مؤثری بر بهبود عملکرد خواهد داشت .همانطور کاه نتاایج
پژوهش نشان میدهد نوآوری مهمترین عامل مؤثر شناساییشده در اینگوناه شارکتها اسات
لذا میتواند در بستر محصوالت ،کانالهای توزیع ،قیمتگذاری ،ارتقای محصاوالت ،ترفیاع و
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همچنین ترکیب نوآوری با هر یک از عوامل مؤثر بار بازاریاابی نوآوراناه شناساییشاده باهکار
برده شود.
پیشنهادهای آتی :با توجه به اینکه بازاریابی در شرکتهای کوچک و متوساط باا بازاریاابی
در شرکتهای بزرگ متفاوت است ،بنابراین پیشنهاد میگردد نتایج بازاریابی نوآورانه به دلیال
اهمیت زیاد ،در شرکتهای بزرگ نیز مورد بررسی قارار گیارد .همچناین پاژوهش حاضار در
صنعت فناوری اطالعات صورت پذیرفته است ،پیشنهاد مای گاردد کاه پژوهشهاای مشاابه در
سایر صنایع انجام شود همچنین ،بازاریابی در شارکتهای کوچاک و متوساط باا بازاریاابی در
شاارکتهای باازرگ متفاااوت اساات بنااابراین پیشاانهاد میشااود نتااایج بازاریااابی نوآورانااه در
شرکتهای بزرگ نیز مورد بررسی قرار گیرد.
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