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Abstract
The purpose of this study is to investigate the impact of
innovative marketing on brand loyalty with the
mediating role of customer satisfaction (Case study:
Apple brand) using the model of Gupta et al. (2016) and
Vera and Torrigio (2017). To investigate the study, a
sample of 385 people was made available through the
Telegram channel and Instagram pages. Data collection
tool was a standard questionnaire with 29 questions
whose validity and reliability were confirmed and
distributed among the statistical population. Data
analysis was performed using descriptive statistics and
inferential statistics. At the level of statistics, descriptive
indicators such as frequency and frequency percentage;
At the level of inferential statistics from correlation
methods, structural equation modeling, path analysis has
been performed; For this purpose, SPSS and LISREL
software were used. The results of the analysis indicate
the positive and significant impact of innovative
marketing on brand loyalty both directly and indirectly
through customer satisfaction among Apple brand
customers.
Keywords
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چکیده
 بررسی تاثیر بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به،هدف تحقیق حاضر
 برند اپل) است:برند با نقش واسطه ای رضایت مشتری (مورد مطالعه
) استفاده6102() و ورا و توریجیو6102(که از مدل گوپتا و همکاران
 نفر به صورت583  برای بررسی تحقیق نمونهای شامل.شده است
در دسترس از بین کانال تلگرامی و صفحات در اینستاگرام انتخاب
 سوال که روایی62  ابزار گردآوری داده پرسشنامه استاندارد با.شدند
 تجزیه و تحلیل.و پایایی آن تایید و بین جامعه آماری توزیع شد
 در.دادهها با است فاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گرفت
سطح آمار توصیفی از شاخصهایی چون فراوانی و درصد فراوانی؛
 مدل معادالت،در سطح آمار استنباطی از روشهای همبستگی
 تحلیل مسیر انجام شده است؛ که برای این منظور از نرم،ساختاری
 نتایج تجزیه و تحلیل حکایت از. و لیزرل استفاده شدspss افزارهای
تاثیر مثبت و معنی دار بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به برند هم به
صورت مستقیم و هم به صورت غیرمستقیم از طریق رضایت مشتری
.در بین مشتریان برند اپل دارد
ﻭﺍژﻩﻫﺎﻱ کلیدي
 رضایت مشتری، وفاداری به برند،بازاریابی نوآورانه
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مقدمه
در بازاریابی کنونی شرکت های موفق فعالیت های بازاریابی مورد
نیاز را به طور غیر معمول و منحصر به فرد انجام می دهند و در
ابتدا به نوآوری در محصول و خدمت و متعاقبا پاسخ به نیازهای
مشتری فکر می کنند.چنین فعالیت های بازاریابی می تواند بسیار
نوآورانه باشد اما الزاما جدید و ابتکاری نیست و به احتمال زیاد تغییر
یک ایده یا روش بازاریابی موجود است .بنابراین نوآوری آن می
تواند کاربرد منحصر به فرد در یک شرکت یا وضعیت خاص
باشد(استوکز .)1000 ،برخی از نویسندگان رمز رسیدن به موفقیت
ماندگار را برای بازارهای جهانی استفاده از بازاریابی نوآورانه قلمداد
کرده( گوپتا و همکاران  )1011و بازاریابی نوآورانه را شامل گستره
ای از طرز فکر ،محصوالت و خدمات خالق یا حتی قیمت گذاری
،ترقی لجستیک توام با نوآوری می دانند .بازاریابی نوآورانه تنها به
ایجاد محصول جدید نمی اندیشد بلکه شامل تمامی فرآیندهای
بازاریابی (از جزیی ترین تغییرات تا بنیادی ترین آنها) می باشد و
هدف آنها رسیدن به سود باال است .شرکت های موفق نوآوری و
فعالیت های بازاریابی را به طور همزمان در مسیر رسیدن به عملکرد
بازار برتر هدایت می کنند (اوکاس و نگو .)1011 ،این نوآوری
بازاریابی در شرکت های خدماتی مانند نمایندگی های گوشی
موبایل اپل که هر روز بر تنوع محصوالت و برندها افزوده می شود
بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد .در واقع نمایندگی های فروش
محصوالت اپل باید بدانند که خدماتی که کیفیت بهتر و از نوآوری
خوبی دارند نتایج بهتری را برای بنگاه رقم می زند(وظیفه دوست و
کربالیی .)1011 ،بنابراین ارائه خدمات با نواوری های روز رضایت
مشتریان را افزایش می دهد ،و همچنین تمایل انها را به مراجعه
مجدد شرکت و خرید مجدد از نمایندگی و یا از همان برند موثر
خواهد بود(هان و همکاران.)1011 ،بازار ارتباطات تحت تغییرات
اقتصادی ،ارتباطی و اجتماعی است که ساخت جهت گیری مجدد
سیاست های ارتباطی را ضروری می سازد .تمایل مردم به یک
جریان ثابت ،سبب می شود که جریان مداوم و تکراری اطالعات و
ارتباطات و در نتیجه اشغال دائمی آنها ،تقلیل یابد .با توجه به
مطالعات مختلف ،سطح اطالعات بیش از حد از یک مصرف کننده
به مقدار بین  11و  19درصد می رسد ،یعنی تنها میزان ناچیزی از
اطالعات در حال ارائه که کوچکترین شانس جذب توسط مصرف
کنندگان را دارند(نافر .)1019 ،هسو و همکاران( )1010دو اصل را
برای یک کسب و کار موفق برشمرده شده است که همان دو
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پارامتر پیتر دراکر هستند ،یعنی بازاریابی و نوآوری .به طوریکه
فعالیت های بازاریابی را بر بستری از خالقیت موفق دانسته و
استفاده از نوآوری را برای سازمان ،تنها راه به دست آوردن مزیت
رقابتی میداند .در این مقاله رمز رسیدن به موفقیت ماندگار را برای
بازارهای جهانی ،استفاده از بازاریابی نوآورانه قلمداد کرده و بازاریابی
نوآورانه را شامل گستره ای از طرز فکر ،محصوالت و خدمات خالق
یا حتی قیمت گذاری ،ترقی و لجستیک توأم با نوآوری میداند.
کومینس و همکاران( )1000پیشنهاد کرده اند که بازاریابی نوآورانه
دربرگیرنده تمامی فعالیت های بازاریابی شرکت ها از جمله ایجاد
تغییرات سریع و تدریجی و دستیابی به سود کافی می باشد .به
عقیده آنها عناصری که شکل دهنده پایه های بازاریابی نوآورانه می
باشند عبارتند از :متغیرهای بازاریابی ،اصالح ،تمرکز بر مشتری،
بازاریابی یکپارچه ،بازارمحوری و پیشنهاد منحصر به فرد می
باشد(کومینس و همکاران.)1000 ،شرکت های موفق نوآوری و
فعالیت های بازاریابی را به طور همزمان در مسیر رسیدن به عملکرد
بازار برتر هدایت می کنند .این مکمل بودن قابلیت نوآوری و عرضة
تالش های شرکت به بازار باالترین اهمیت را دارد ،در حالی که
نوآوری شرکت را قادر به خلق ارزش )(ایجاد بر پایه مشتری)می
کند .بازاریابی به مصر ف ارزش کمک می کند (مشتر ی دارایی
ارزشمند نامشهود است و باید جایگاهش حفظ شود) و در آخر اینکه
شرکت ها باید بنیادی کارآفر ینی ایجاد کنند تا اهرم محرک اولیة
عملکرد برتر مانند قابلیت های نوآور ی و بازاریابی باشد(اوکاس و
نگو.)1011 ،بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و اینکه جلب رضایت
مشتریان نسبت به یک محصول با توجه به پیشرفت تکنولوژی هم
می تواند راحت باشد و هم سخت و همچنین وفاداری مشتری نیز با
پیشرفت تکنولوژی خیلی سریع دچار دست خوش تغییرات می
گردد(استسپلو و باالبانیس .)1011 ،در تحقیق حاضر سعی کردیم
تاثیر بازاریابی نوآورانه را بر وفاداری به برند و همچنین رضایت
مشتری بسنجیم چرا که تحقیقی در داخل با ترکیب این متغیرها
صورت نگرفته است و به نوعی جای خالی این تحقیق در علم
بازاریابی در داخل کشور احساس می شود.همچنین رضایت مشتری
و جهت گیری به سوی مشتری به طور گسترده با شرکتهای
کوچکتر موفق مرتبط می باشد ،جایی که تاکید فزاینده ای بر ایجاد
روابط شخصی در توسعه پایگاه مشتری صورت گرفته و بر رضایت
مشتری برای دستیابی به مزیت رقابتی تاکید می شود .سیو()1000
دریافت که یکی از جنبه های اصلی استراتژی های بازاریابی در
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شرکت ها ،تاکید بر نوآوری در جهت گیری به سمت مشتری می

بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به برند با نقش میانجی رضایت مشتری

باشد .استوکز( )1000نیز بیان کردکه ویژگی اصلی چنین بازاریابی

تاثیر دارد؟

در چنین شرکتهایی ،شناسایی گروه های مشتری بواسطه حذف
استراتژی های سنتی از جمله بخش بندی ،هدف گیری و موقعیت
یابی می باشد .چنین رویکردی از نوآوری به منظور ایجاد مزیت
رقابتی برای شرکت ها الزم و ضروری می باشد(کاندامپولی،
 .)1001همچنین باید در نظر داشت که رضایت مشتری خود منجر

ادبیات تحقیق

حدودی مالی به انجام می رسد و این امر باعث می شود تا کارکنان

بازاریابی نوآورانه
نقش بازاریابی در نوآوری فراهم کردن مفاهیم ،ابزارها و پی ریززی
ساختارهایی است که شکاف بین نوآوری و جایگاه یابی بازار را بزه
منظور دستیابی به مزیت رقابتی پایدار پر میکند(باپوریکار و فوتزوال،
 .)1019با نگاه به بازاریابی نوآورانه در عمزل ،شزرکت هزای درگیزر
بازاریابی نوآورانه در واکنش به نیازمندی های بازار از طریق اصزالح
فعالیت های بازاریابی می باشند .این رویکرد از بازاریابی به دنبال راه
حل های خالقانه ،جدید و غیر عادی برای حل مسزائل ،نشزان دادن
تمایل به استفاده کمتر از منابع در مقایسه با فرصت هزای موجزود و
نیز تاکید بر اجرای فعالیت ها می باشد .این امر بیان می کند کزه در
اجرای وظیفه بازاریابی ،شرکت بزه صزورت معمزول از برنامزه هزای
اصلی خود که منشا بازاریابی نوآورانه می باشند ،فاصزله گرفتزه انزد.
چنزین نزوآوری هزایی در حزوزه بازاریزابی شزامل اصزالح مسزتمر
محصوالت ،آمیخته بازاریابی ،کانال ها و سیستم های توزیعی مزی
باشد(اودیر و همکاران.)1001 ،
خصوصیات نوآوری در شرکتها همراه با ارائه راه حل هزای خالقانزه،
جدید و غیر عادی برای مشکالت و نیاز هزا مزی باشزد .ایزن حالزت
شامل توسعه محصوالت و خزدمات و فراینزدهای جدیزد بزه منظزور
انجام وظزایف سزازمانی مزی باشزد .در واقزع هزدف نزوآوری بزازار،
شناسایی بازارهای بالقوه بهتر(جدید) و روش های بهتر(جدید) بزرای
خدمت به بازار هدف می باشد .در نتیجزه سزه جزز اساسزی و اولیزه
بازاریابی نوآورانه عبارتند از منحصر به فرد بودن ،جدید بودن و غیزر
معمول بودن می باشد .زمانی که بنگاه های کوچک و متوسزط ،سزه
جز بازاریابی نوآورانه را در فرایند ها و فعالیزت هزای سزازمانی خزود
رعایت کنند ،امکان دستیابی به اهداف تعیین شده بیشتر و بیشتر می
شود.
ویژگی هاي بازاریابی نوآورانه

وفاداری مشتری تحقیق یا مقاله ای که بهترین نتیجه را ارائه دهد،

کومینس و همکاران( )1000پیشنهاد کرده اند که بازاریابی نوآورانه

انجام نشده است بنابراین در مطالعات پیش رو قصد بر آن است که

دربرگیرنده تمامی فعالیت های شرکت می باشد .به عقیده آنها

برخی مؤلفههای تأثیرگذار بازاریابی نوآورانه که بیشترین تأثیر را بر

عناصری که شکل دهنده پایه های بازاریابی نوآورانه می باشند

رضایت مشتری و وفاداری به برند دارد را مورد تحقیق و بررسی

عبارتند از :متغیرهای بازاریابی ،اصالح ،تمرکز بر مشتری ،بازاریابی

قرار دهیم .سوالی که در تحقیق حاضر با ان رو برو هستیم :آیا

یکپارچه ،بازارمحوری و پیشنهاد منحصر به فرد می باشد.

به وفاداری به برند می شود(استسپلو و باالبانیس .)1011 ،متاسفانه
تمایل شدید نمایندگی های فروش موبایل اپل در ایران به کسب
سود فوری و کاذب موجب شده است تا واحدهای بازاریابی این
نمایندگی ها در جایگاه واقعی خود حضور نیابند .این نمایندگی ها به
واحدهای بازاریابی خود نقش هماهنگ کننده می دهند و به همین
دلیل روزانه خروارها برگ کاغذ در آن واحدها سیاه می شود اما
نتیجه ای در بر ندارد .فشار کار روزمره آن ها نیز آنقدر زیاد است که
فرصتی برای نوآوری باقی نمی ماند .بنابراین می توان گفت در
شرکت های ایرانی نیز در اکثر شرکت ها ،بازاریابی به خوبی به اجرا
گذاشته نشده است ،دلیل این امر آن است که از یک سو مدیریت
فرآیند بازاریابی اغلب توسط کارکنان واحدهای تولید ،فروش و تا
واحد بازاریابی همواره غرق فعالیت های کوچک روزمره باشند و
نظمی در کار آن ها مشاهده نشود ،از سوی دیگر ،خالقیت ،نوآوری
و پویایی کارکنان بازاریابی ،کار نظارت و مدیریت آن ها را دشوار
می کند به خاطر این موضوع ترجیح می دهند فقط به فکر فروش
محصول و کسب سود آنی باشند تا اینکه به نیازهای مشتریان و
نوآوری در روش های بازاریابی بیندیشند و ترجیح می دهند همان
روش منسوخ و قدیمی بازاریابی خود را دنبال کنند اما امروزه همان
گونه که در اکثر شرکت ها در سطح تراز جهانی می بینیم بازاریابی،
فرآیندی علمی ،پاسخگو و از همه مهمتر فرآیند پذیرتر می
باشد.بنابراین با توجه به مطالب فوق درحال حاضر در ایران در مورد
بازاریابی خالقانه و نوآوری آن که تاثیر بسزایی بر رضایت مشتری و
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 .1متغیرهاي بازاریابی :این رویکرد از بازاریابی به دنبال راه

محصوالت و خدمات جدید ،اهداف مالی و تجاری بنگاه را تامین

حل های خالقانه ،جدید و غیر عادی برای حل مسائل ،نشان دادن

می کنند ،ترسیم کنند(الدو و همکاران.)1001 ،

تمایل به استفاده کمتر از منابع در مقایسه با فرصت های موجود و

 .6پیشنهاد منحصر به فرد :خصوصیات نوآوری در شرکتها

نیز تاکید بر اجرای فعالیت ها می باشد .این امر بیان می کند که در

همراه با ارائه راه حل های خالقانه ،جدید و غیر عادی برای

اجرای وظیفه بازاریابی ،شرکت به صورت معمول از برنامه های

مشکالت و نیاز ها می باشد این حالت شامل توسعه محصوالت و

اصلی خود که منشا بازاریابی نوآورانه می باشند ،فاصله گرفته اند.

خدمات و فرایندهای جدید به منظور انجام وظایف سازمانی می

 .2بازاریابی یکپارچه :شرکت ها از تعدیالت مستمر در فعالیت

باشد.

ها و وظایف خود استفاده کرده که این خود باعث می شود که

رضایت مشتري

شرکت ها قادر باشند در بازارهای رقابتی ،محصوالت و خدمات خود

مشتری محوری به عنوان عاملی مهم در موفقیت سازمانها محسوب

را در مقایسه با پیشنهادها استاندارد شرکتهای متمایز سازند .چنین

میشود .رضایت مشتریان احساسی است که از فرایند ارزیابی

تمایزی تا حد زیادی مبتنی بر اطالعات بازار و بازاریابی جمع آوری

خدمات دریافتی در برابر هزینههایی که در جهت کسب آن خدمات

شده از هر یک از بخش های شرکت ها می باشد که از شبکه های

پرداخت شده ،بدست میآید(زیویار و همکاران .)1910 ،اشلسینگر و

غیر رسمی و استراتژی های پویا استفاده می کنند .این کار خود

هسکیت( )1009با ارئه نظریه چرخه خدمت مطلوب اعتقاد خویش را

نشان دهنده عالقه شرکت ها به استفاده از روش های بازاریابی

مبنی بر وجود رابطه مابین مشتریان رضایتمند و کارکنان رضایتمند

یکپارچه و تعاملی می باشد.

در سازمان بیان کردند .طبق چرخه خدمت مطلوب احساس

 .3اصالحات و تعدیالت :در این حالت رفتارهای بازاریابی

رضایتمندی مشتریان موجب افزایش آستانه تحمل برای پرداخت

شرکت ها شامل فعالیت هایی می شود که بیشتر به دنبال شناسایی

بهای بیشتر در قبال محصول مورد نیاز خواهد شد که میتوان از

فرصت های تغییر و ایجاد تغییرات مستمر در بازارهای آنها می

این راه ،میزان مزایا و سطح دستمزد پرداختی به کارکنان سازمان را

باشند .با وجود اینکه فعالیت های بازاریابی شرکت ها در این حالت

افزایش داد که این مسئله خروج و جایگزینی نیرویکار را کاهش

می توانند به صورت گسترده نوآور باشند ،اما چنین نوآوری هایی

میدهد .عالوه بر تامین رضایت شغلی کارکنان و بهبود روحیه

ضرورتا ریشه ای و پایه ای نبوده و به نوعی انطباق با تغییرات می

کاری ،احتمال تامین رضایت مشتری نیز بیشتر میشود(غریبی،

باشند .چنین سازگاری هایی شکل دهنده عناصر اساسی بازاریابی

.)1919

نوآورانه شرکت ها با تمرکز اولیه بر نوآوری در محصوالت و
خدمات می باشند(استوکز.)1000 ،
 .4مشتري محوري :ویژگی اصلی چنین بازاریابی در چنین
شرکتهایی ،شناسایی گروه های مشتری بواسطه حذف استراتژی
های سنتی از جمله بخش بندی ،هدف گیری و موقعیت یابی می
باشد .چنین رویکردی از نوآوری به منظور ایجاد مزیت رقابتی برای
شرکت ها الزم و ضروری می باشد(کاندامپلی.)1001 ،
 .5بازار محوري :شرکتهایی که احتمال برتری آنها در مقایسه با
دیگر رقبا وجود دارد ،وارد فعالیت های بازاریابی موفق آمیز می
شوند .بگونه ای که شواهد نشان داده است که شرکتها به منظور
دستیابی به موفقیت بازاریابی ،باید بر روی عوامل موقعیت یابی
مرتبط با بازار و پذیرش ساختارهای انعطاف پذیر برای مدیریت
بازاریابی تاکید کنند .برای دستیابی به چنین هدفی ،شرکت ها باید
اهداف بازاریابی خود را با تمرکز بر سطحی که در آن سطح،

ﻭﻓﺎﺩﺍﺭی ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ
مشتریانی که مکرراً یک محصول تولید شده بوسیله شرکت خاص را
خرید می کنند با وجود اینکه ،به دلیل دسترسی به مجموعه
محصوالت مشابه عرضه شده در بازار یکسان بوسیله تولید کننده
های متفاوت ،انتخابهای بسیاری دارند وفادار بر برند نامیده می
شوند(ورا و توریجیرو .)1012 ،وفاداری مشتری بر برند خاص حالتی
است که در آن مشتری احتمال کمی دارد که به سمت برند های
دیگر متمایل شود ،مخصوصاً زمانی که یک تغییر در برند ایجاد می
شود یا بوسیله فعالیتهای رقابتی برندهای دیگر ضعیف می
شود(بکهاوس و تیکو .)1004 ،این وفاداری ،قابلیت پیش بینی و
امنیت تقاضا را برای شرکت فراهم کرده و همچنین موانعی را برای
شرکتهای دیگر در ورود به بازار ایجاد می کند .زمانی که مردم بر
برند شرکت وفادار می شوند ایجاد برند جدید یا مطرح کردن هر
گونه تغییر در محصول یا برند آسان می شود بعضی اوقات آن
بوسیله مشوق های دیگر همراه محصول افزایش می یابد .مشتریان
وفادار هنگام تصمیم گیری برای خرید ،حساسیت کمی نسبت به
قیمت دارند تا مشتریان غیر وفادار .با وجود اینکه فرایند تولید و
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طرح های تولید می تواند به آسانی تقیلد شود ،اثرات ماندنی در
ذهن افراد و سازمانها از فعالیتهای بازاریابی و تجربه تولید شرکت در
طی سالها نمی تواند به آسانی تقلید و کپی برداری شود(لیم و ویور،
.)1014

رضایتمندي 1از برند و تمایل به وفاداري
دیک و باسو اظهار نمودند به وفاداری نباید صرفا به صورت رفتار
خرید مجدد نگریسته شود ،بلکه می توان در مطالعات مربوط به
وفاداری پیامدهای دیگری همچون  :تمایل به خرید مجدد ،تمایل
به وفاداری ،تمایل به گسترش روابط و پرداخت باالتر برای یک
محصول یا خدمت را در نظر گرفت(فالرتون .)1009 ،1در بازاریابی
رابطه ای محققان به وفاداری مشتری به عنوان یک متغیر مهم
توجه بسیاری را معطوف داشته اند در حالیکه بارها هواداری را به
شکل مبهم وفاداری در نظر گرفته اند  -زیرا سنجش آن به سهولت
و عینیت سنجش حفظ مشتری ،هواداری یا تبلیغات افواهی 9مثبت
نیست  -اما دارای سبک غنی تحقیقاتی در رشته بازاریابی است.
همچنین متخصصین دریافتند ایجاد مشتریان مرجع  -کسانی که
تمای ل به توصی ه های مطلوب برندها به سایر افراد دارند -
پیامدهای بسیار مهم در تجربه حاصل از مصرف دارند(جاللی و
همکاران.)1910 ،
پیشینه تحقیق
گوپتا و همکاران()1011؛ تحقیقی را با عنوان بازاریابی وآورانه :
نتیجه یک رقابت انجام دادند .این تحقیق در شرکت های بزرگ که
در بازار خارجی فعالیت می کردند و محصوالت خود را از طریق
شرکت های کوچک مثل نمایندگی های به فروش می رساندند
صورت گرفت که برای این منظور  141پرسشنامه پر شد و نتایج
حاکی از آن بود که ایجاد نوآوری در بازاریابی می تواند برای شرکت
یک مزیت رقابتی در آینده ایجاد کند.
توماس و همکاران()1019؛ به بررسی ابعاد گرایش به نوآوری،
بازارمداری و مشتری مداری بازاریابی کارآفرینانه پرداختهاند .
پژوهش آنها نشان می دهد که چگونه بازاریابی کارآفرینی باعث
اهرمشدن دانش برتر اولویتهای مشتری ،هوش بازار و دانش
محصول در روند ارائة ارزش برتر به مشتری از طریق تمایز نام
تجاری در سطح شرکت شده است.
اوکاس و نگو()1011؛ در پژوهشی با عنوان موفقیت از طریق
نوآوری و بازاریابی به بررسی نقش نوآوری و بازاریابی درشرکت ها
1

. Satisfaction
. Fullerton
3
. Word of Mouth
2

درایجاد عملکرد بازار برتر پرداختند  .این دو پژوهشگر در بررسی
شرکت های استرالیا و ویتنام به این نتیجه رسیدند که تعامل بین
نوآوری و قابلیت های بازاریابی برعملکرد بازار شرکت ها به شدت
تأثیر دارد و درنهایت بیان کردند که گرایش بازار ،ارتباط بین
کارآفرین گرایی ،نوآوری و قابلیت های بازاریابی را تعدیل می کند.
رن و همکاران()1010؛ در پژوهش خود با عنوان مزیت رقابتی پایدار
و نوآوری بازاریابی در شرکت ها با رویکرد عملی به بررسی شرکت
های چینی پرداخته اند  .نتایج نشان داد که نوآوری بازاریابی منبعی
مهم برای مزیت رقابتی پایدار است؛ به ویژه برای شرکت هایی که
در محیط اقتصادی رقابتی و پویای چین فعالیت می کنند.
اودرایر و همکاران()1001؛ در مقاله ای تحت عنوان«بازاریابی
نوآورانه در شرکتهای کوچک و متوسط» به بررسی ویژگی ها
مختص بازاریابی این نوع شرکت های پرداخته است.در این تحقیق
گفته می شود که شرکت های کوچک و متوسط به بازاریابی می
پردازند هر چند شیوه خود را دارد.آن ها می گویند با این وجود
بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط امری فرعی است و مدیر
مالک بیشتر به فروش توجه می کند.در نظر آن ها مواردی که بر
بازاریابی این شرکت ها اثر می گذارد شامل-1:شیوه مدیریتی خاص
-1استقالل-9مالکیت-4منابع کم-1حیطه فعالیت ها می باشد شبکه
سازی نیز امری مهم در موفقیت بازاریابی است و شرکت های
کوچک و متوسط مکررا به شبکه سازی می پردازند.
لین و همکاران()1009؛ با بررسی  999شرکت خالق و نوآور در
تایوان عوامل مؤثر بر بازاریابی نوآورانه را بررسی کردند و دریافتند
که ایدهسازی در محصول ،کیفیت خدمات و نوآوری رابطه مثبت و
معناداری با بازاریابی نوآورانه دارد.
بلومر و اودکرک()1001؛ تحقیقی در مورد پیش نیازهای رضایت،
وفاداری و تصویر که در برگیرنده مؤلفه هایی همچون شهرت،
تبلیغات و نوآوری است به فروشگاه صورت دادند که نتایج نشان داد،
تصویر و مؤلفه های آن اثر مثبتی بر رضایت دارد و بر اساس آن
منجر به وفاداری می شود .در واقع اثر مستقیم آن بر وفاداری مورد
تأیید قرار نگرفت.
مدل مفهومی تحقیق
در این تحقیق با توجه به به مدل مفهومی تاثیرسه مولفه بازاریابی
نوآورانه بر رضایت مشتری را بررسی می کنیم .در مدل نظری این
تحقیق تاثیر بازاریابی نوآورانه ( متغیر مستقل) بر وفاداری به برند (
متغیر وابسته) هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم
توسط متغیر رضایت مشتری(متغیر میانجی) سنجیده خواهد شد .در
واقع مدل تحقیق بیان می کند که بازاریابی نوآورانه به صورت غیر
مستقیم و از طریق رضایت مشتری بر وفاداری برند تاثیر دارد.
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شکل :1مدل مفهومی تحقیق
منبع(:گوپتا و همکاران 2116 ،و ورا و توریجیو)2112 ،

فرضیههای تحقیق
با توجه به مدل تحقیق فرضیه های تحقیق به صورت اصلی و فرعی
در ذیل بیان شده است:
فرضیه اصلی
 : H1بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به برند با نقش میانجی گری
رضایت مشتری تاثیر دارد.
فرضیه فرعی
 : H1aبازاریابی نوآورانه بر رضایت مشتری تاثیر دارد.
 : H1bبازاریابی نوآورانه بر وفاداری به برند تاثیر دارد.
 : H1cرضایت مشتری بر وفاداری به برند تاثیر دارد.
روش شناسی تحقیق
تحقیق حاضر به دلیل آنکه تاثیر بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به
برند با نقش واسطه ای رضایت مشتری (مورد مطالعه :برند اپل) را
بررسی می نماید از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه
گردآوری و تحلیل اطالعات(نوع روش) نیز این تحقیق توصیفی و از
نوع پیمایشی است و از نظر روش تحلیل فرضیه ها همبستگی
است ،همچنین به لحاظ زمانی نیز این تحقیق از نوع تک مقطعی
می باشد.
جامعه آماري و حجم نمونه
جامعة آماری در پژوهش حاضر ،کلیه مشتریان گوشی موبایل اپل
که از این برند در ایران استفاده کردند؛ میباشد .با توجه به این که
جامعه آماری نامحدود و نوع متغیر مورد بررسی کیفی است ،از رابطه

= 384.16≈ 991
برای انتخاب نمونه از این جامعه ی آماری ،از شیوه ی نمونه گیری
تصادفی در دسترس استفاده خواهد شد .بدین صورت که پرسشنامه
در میان تعدادی از مشتریان برند اپل از طریق کانال های تلگرامی و
صفحه اینستاگرام در بین آنها توزیع شد.
سنجش نرمال بودن توزیع متغیرها
برای بررسی نرمال بودن متغیرها از قضیه حد مرکزی و ضریب
چولگی1و ضریب کشیدگی 1استفاده شده است.
جدول  .1نتایج آزمون نرمال بودن داده ها
متغیرهای
تحقیق
رویکرد
به بازار
کانال
ارتباطی
تحویل
محصول
ارائه
خدمات
بازاریابی
نوآورانه

ضریب
چولگی
-0441

نتیجه

شاخصهای توصیفی

ضریب
کشیدگی

میانگین

میانه

مد

-0411

9429

9491

4411

نرمال

-0491

-0441

9414

9424

4

نرمال

-0441

-0491

9441

9491

4

نرمال

-0441

-0401

9414

4

441

نرمال

-0499

-0491

9424

9491

4

نرمال

زیر اقدام به محاسبه و تعیین حجم نمونه مورد نیاز گردیده است.با
توجه به فرمول کوکران و  p=0/5و  q=0/5و α =0/05

Skewness
Kurtosis

1
2
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رضایت
مشتری
وفاداری
به برند

-0421

-0402

9412

9411

441

نرمال

-0411

-0411

9491

9492

4

نرمال

طرفی دیگر قضیه حد مرکزی در آمار ثابت می کند که اگر تعداد
نمونه آماری افزایش پیدا کند(بیشتر از  90نمونه) توزیع داده ها به
سمت توزیع آماری نرمال سوق داده خواهد شد .در تحقیق حاضر
نمونه  991نفر بوده و بسیار مطلوب می باشد.

همانطور که در جدول فوق مشخص است  ،مقدار ضریب چولگی و

ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها

کشیدگی برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه در بازه امن ( +1و -1

نتایج آزمون همبستگی در جدول ذیل آمده است .همانطور که

) قرار دارد و نشان از نرمال بودن داده ها است .همچنین یکی از

مشاهده می شود ،سطح معناداری آزمون همبستگی بین تمامی

مشخصات اصلی توزیع نرمال منطبق بودن سه شاخص آماری

متغیرهای پژوهش کمتر از  0401بدست آمده است .لذا اینگونه

میانگین  ،میانه و مد می باشد .جدول فوق نشان می دهد که سه

برداشت می شود که ارتباطی بین تمامی متغیرهای مورد مطالعه

شاخص مذکور برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش با

همبستگی مثبت و مستقیم و معناداری وجود دارد .تفسیر دقیقتر

کمی اغماض یکسان بوده و منطبق بودن آنها نتیجه می شود .از

نتایج این جدول در بخش بررسی فرضیات آورده شده است.

جدول.2آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرها
وفاداری به برند

1
.
991

رضایت مشتری

بازاریابی
نوآورانه

1
.
991
04100
0400
991

1
.
991
04191
0400
991
04914
0400
991

ارائه خدمات

1
.
991
04119
0400
991
04110
0400
991
04241
0400
991

تحویل محصول

کانال
ارتباطی

1
.
991
04912
0400
991
04112
0400
991
04911
0400
991
04141
0400
991
04241
0400
991

1
.
991
04411
0400
991
0110
0400
991
04112
0400
991
04111
0400
991

رویکرد به
بازار
1
.
991
04124
0400
991
04149
0400
991
04411
0400
991
04492
0400
991
04411
0400
991
04142
0400
991

متغیرها
مقدار همبستگی
سطح معناداری
تعداد نمونه
مقدار همبستگی
سطح معناداری
تعداد نمونه
مقدار همبستگی
سطح معناداری
تعداد نمونه
مقدار همبستگی
سطح معناداری
تعداد نمونه
مقدار همبستگی
سطح معناداری
تعداد نمونه
مقدار همبستگی
سطح معناداری
تعداد نمونه
مقدار همبستگی
سطح معناداری
تعداد نمونه

رویکرد به بازار

کانال ارتباطی

تحویل محصول

ارائه خدمات

بازاریابی نوآورانه

رضایت مشتری

وفاداری به برند

ضرایب استاندارد شده بارهاي عاملی و مقدار معناداري

و سواالت پرسشنامه(گویه ها)  ،همبستگی معناداری وجود داشته

تی

باشد .در صورتی که بار عاملی استاندارد شده باالتر از  1/4باشد،

از مدل اندازه گیری ضرایب استاندارد شده می توان این برداشت را

می توان گفت سواالت مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار

نمود که بین متغیرهای مکنون مربوطه و شاخص های متناظر با

است.

آنها  ،همبستگی معناداری وجود داردیا خیر .ضرایب استاندارد شده ،

مقادیر تی ( )T-Valueمعنادار بودن هر یک از پارامترهای را

در واقع بیانگر ضرایب مسیر یا بارهای عاملی استاندارد شده بین

نشان می دهد و چنانچه مقدار تی بزرگتر از قدر مطلق عدد 1/11

عامل ها و نشانگرها می باشد .برای داشتن روایی باید بین متغیرها

باشد ،پارامترهای مدل معنادار هستند و در اینصورت می توان
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روایی سازه های اندازه گیری متغیرهای مربوطه در سطح معناداری
 0/01تایید می شود.
جدول  .3مقدار بارعاملی استاندارد شده و آماره تی
متغیرها

رویکرد به بازار

کانال ارتباطی

تحویل محصول

سواالت
پرسشنامه
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8

ارائه خدمات

رضایت مشتری

وفاداری به برند

Q9
Q10
Q11
Q12
Q13
Q14
Q15
Q16
Q17
Q18
Q19
Q20
Q21
Q22
Q23
Q24
Q25
Q26
Q27
Q28
Q29

مقدار بار عاملی
استاندارد شده
0492
0414
0421
0491
0411
0429
0414
0421

مقدار
t
11491
14411
10491
11411
11494
1494
14411
11411

0419
0419
0419
0412
011
0419
0411
0411
0419
0411
0414
0414
0419
0414
0411
0412
0424
0419
0492
0414
0421

11499
11491
11411
12414
11491
11491
11499
14411
11419
11412
14419
19419
1411
2411
1411
11491
14411
19411
19444
11412
19499

آلفای
کرونباخ
0491

ضریب
پایایی
0429

0421
091

0490

0492

0421

0491

0424

0491

0491

0491

نتیجه
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

نتیجه :تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که میزان بارعاملی بین

از آنجائیکه در این تحقیق متغیر میانجی رضایت مشتری وجود دارد

سواالت پرسشنامه و متغیرهای مکنون مربوط به خود بلحاظ آماری

به منظور بررسی این فرضیه از مدل بارون و کنی )1191( 1استفاده

معنادار بوده و نیاز به حذف یا تغییر در سواالت پرسشنامه وجود

کردیم ،که ساختار این مدل به این شکل میباشد که ابتدا تاثیر بین

ندارد .همچنین نتایج شاخصهای برازش مدل و همچنین مقدار

بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به برند را مورد بررسی قرار دادیم مدل

آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی ترکیبی در سطح مطلوب و قابل

اول و در نهایت با استفاده از متغیر میانجی (رضایت مشتری) تاثیر

استنادی قرار دارد .بنابراین با توجه به داده های جمع آوری شده و با

متغیر مستقل را بر وابسته سنجیدیم و فرضیه اصلی اول تحقیق را

احتمال  11درصد می توان اظهار نظر کرد که سواالت پرسشنامه در

مورد بررسی قرار دادیم.

واقع همان چیزی را می سنجد که مد نظر ما می باشد.
مدل سازي معادالت ساختاري

. Baron & Kenny

1
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شکل  .5مدلسازي معادالت ساختاري مدل میانجی عملکرد برند (معناداري ضرایب)

به طور کلی در کار با برنامه لیزرل ،هر یک از شاخصهای بدست

تحقیق میباشد .بنابراین بر اساس برازش الگوی مفهومی پژوهش،

آمده برای مدل به تنهایی دلیل برازندگی مدل یا برازندگی آن

همخوانی الگوی مفهومی با دادههای گردآوری شده مورد تاًیید می-

نیستند .بلکه شاخصها را باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر کرد.

شود.

جدول  4بیانگر مهمترین این شاخصها میباشد ،مقادیر تمام
شاخصها نشاندهنده برازش مناسب و قابل قبول مدل مفهومی
جدول  .4شاخص هاي برازش مدل
حد مجاز
کمتر از 9

مقدار بدست آمده
1/92

نام شاخص

( GFIنیکویی برازش)

باالتر از 0/1

0/11

( RMSEAریشه میانگین مربعات خطای برآورد)

کمتر از 0/09

0/012

( CFIشاخص برازش مقایسه ای – تعدیل یافته)

باالتر از 0/1

0/11

( AGFIشاخص برازندگی تعدیل یافته)

باالتر از 0/1

0/12

( NFIبرازندگی نرم شده)

باالتر از 0/1

0/11

( NFIIبرازندگی نرم نشده)

باالتر از 0/1

0/11

فرضیه اصلی :بازاریابی نوآورانه بر وفاداري به برند با نقش میانجی گري رضایت مشتري تاثیر دارد.
نتیجه فرضیه اصلی بر اساس معادالت ساختاری در جدول ذیل بیان شده است:

�ﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺭﻫﻴﺎﻓﺘﯽ ﺩﺭ ﻣ

ﺩﻭﺭﻩ  ،۱ﺷﻤﺎﺭﻩ ) ،۴ﭘﻴﺎﭘﯽ ،(۴

.ﺘﺎﻥ(۷۰-۸۲) ۹۳۹۹
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تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری به برند با ضریب بتای  0444و
از آنجائیکه در شکل  1ضریب مسیر بین بازاریابی نوآورانه و
وفاداری به برند عدد  0429میباشد .در مدل  4با توجه به نقش
متغیر میانجی رضایت مشتری مقدار ضریب مسیر بین این دو
متغیر به مقدار  044کاهش پیدا کرد ،میتوان گفت متغیرهای
میانجی دارای اثر نسبی بر رابطه این دو متغیر میباشند .بنابراین
فرضیه اصلی تحقیق تایید می شود .نتایج این فرضیه بامطالعات
گوپتا و همکاران( )1011مطابقت دارد.

مقدار آماره  4411 ،tمعنادار می باشد .بعبارتی چون مقدار آماره t
این مسیر بیشتر از قدر مطلق  1/11می باشد فرضیه این قسمت
مبنی بر وجود تاثیر رضایت مشتری بر وفاداری به برند با احتمال
 11درصد معنادار می باشد .مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین
دو متغیر ذکر شده برابر با مقدار  04100شده است و با توجه به
سطح معناداری  0/000میتوان نتیجه گرفت که همبستگی معنی
دار وجود دارد،بنابراین فرضیه فرعی سوم تحقیق تایید می شود.

فرضیه فرعی اول :بازاریابی نوآورانه بر وفاداري به

نتایج این فرضیه بامطالعات ورا و توریجیو ( )1012مطابقت دارد.

برند تاثیر دارد.

نتیجه گیري و پیشنهادات

تاثیر بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به برند با ضریب بتای  0429و

تحقیق حاضر با هدف تاثیر بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به برند با

مقدار آماره  10491 ،tمعنادار می باشد .بعبارتی چون مقدار آماره t

نقش واسطه ای رضایت مشتری در بین مشتریان برند اپل در

این مسیر بیشتر از قدر مطلق  1/11می باشد فرضیه این قسمت

کشور ایران انجام شد .نتایج تحقیق حاکی از آن بود که بازاریابی

مبنی بر وجود تاثیر بازاریابی نوآورانه بر وفاداری به برند با احتمال

نوآورانه بر وفاداری برند به صورت مستقیم و هم به صورت غیر

 11درصد معنادار می باشد .مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین

مستقیم تاثیر مثبت و معنی داری دارد .در این بین بیشترین تاثیر

دو متغیر ذکر شده برابر با مقدار  04191شده است و با توجه به

را بازاریابی نوآورانه با ضریب مسیر  0429بر وفاداری برند داشت.

سطح معناداری  0/000میتوان نتیجه گرفت که همبستگی معنی

همچنین بر اساس فرضیه فرعی سوم نیز مشخص گردید که

دار وجود دارد،بنابراین فرضیه فرعی اول تحقیق تایید می شود.

رضایت مشتریان از برند اپل موجب می شود که مشتریان نسبت

نتایج این فرضیه بامطالعات گوپتا و همکاران( )1011مطابقت دارد.

به این برند وفادار بوده و سعی در تبلیغ این برند در بین دوستان و

فرضیه فرعی دوم :بازاریابی نوآورانه بر رضایت

آشنایان خود بر آیند .لذا می توان گفت زمانی که شرکت اپل و یا

مشتري تاثیر دارد.

هر شرکتی نگرشش نسبت به بازار و نحوه توزیع محصول و

تاثیر بازاریابی نوآورانه بر رضایت مشتری با ضریب بتای  0411و

ارتباط با مشتری و نحوه ارائه خدمات پس از فروش رویکردی

مقدار آماره  9491 ،tمعنادار می باشد .بعبارتی چون مقدار آماره t

نوآورانه و به روز باشد و شرکت سعی کند این نگرش ها را به

این مسیر بیشتر از قدر مطلق  1/11می باشد فرضیه این قسمت

صورت دوره ای بروزرسانی کند بهتر خواهد توانست که بر ابعاد

مبنی بر وجود تاثیر بازاریابی نوآورانه بر رضایت مشتری با احتمال

شناختی ،عاطفی ،نیت و اقدام در فرایند انتخاب برند مشتری موثر

 11درصد معنادار می باشد .مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین

باشد و به نوعی مشتری را نسبت به برند خود وفادارتر کند.

دو متغیر ذکر شده برابر با مقدار  04914شده است و با توجه به

همچنین توجه به رضایت کلی مشتری ،توجه به بهبود عملکرد

سطح معناداری  0/000میتوان نتیجه گرفت که همبستگی معنی

محصول مطابق انتظارات مشتری و ارائه عملکرد محصول مطابق

دار وجود دارد،بنابراین فرضیه فرعی دوم تحقیق تایید می شود.

با ایده آل مشتری می تواند بر رضایت مشتری تاثیر مثبتی داشته

نتایج این فرضیه بامطالعات گوپتا و همکاران( )1011مطابقت دارد.

باشد .بنابراین به مدیران و نماینگی های فروش این برند پیشنهاد
می شود همیشه به تحقیقات بازار اهمیت بدهند همچنان که این

فرضیه فرعی سوم :رضایت مشتري بر وفاداري به

کار را کرده اند و سعی در شناخت نیازهای مشتری در آینده زودتر

برند تاثیر دارد.

از رقبا باشند تا بتوانند مشتریان را به دلیل نوآور بودن نه فقط
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