
 یتعالباسمه

 

 

 

 

:عنوان مقاله  

 در بازاریابی بدرخشیم؟ تفکر نابچگونه با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است گردآوری شده مدرستیپارک علم و فناوری دانشگاه ترب توسطاین مقاله 

 .لذا تمامی حقوق این اثر محفوظ است

 mstpark@modares.ac.ir 

 

%20mstpark@modares.ac.ir


 

 چکیده

، بازاریاب 2توسط اِم سی کِنااین جمله معروفی است که  «.همه چیز است و همه چیز بازاریابی است 1بازاریابی»

متفاوتی  یهاوهیشمدیریت بازاریابی دنیای خاص خودش را دارد. در این عرصه بزرگ،  معروف گفته شده است.

از تفکر ناب و ایجاد بازاریابی ناب  بردنبهره ،هاوهیشبرای مدیریت و ارائه بهترین عملکرد وجود دارد. یکی از این 

اغلب برای دستیابی به یک نتیجه درست نیازمند پیروی از اصول اولیه هستیم. هسته اصلی اصول تفکر ناب است. 

 یسازنهیبهاصل پیشرفت مداوم، است: شرح این ، این اصول به یمورد صورتا بهبا بازاریابی ناب یک موضوع است ام

 و غیره. موارد اتالفی بردننیازبکل، 

 مقدمه

یت فکر کنید، اما شعله خالق راهبردیشما باید  ، نیازمند ایجاد توازن است.به یک بازاریاب موفق شدنلیتبدامروزه 

شما باید بتوانید  هانیا همةاز  ترمهمباشید. اما  نگرندهیآو  محورداده اموش نکنید. برای این کار بایدخود را خ

 تمرکز کنید.

هنگام  دیتوانیمکه  یابیصدها ابزار بازار و همچنین انیو مشتر ندهیآ یبازارها یو رسانه برا شبکهبا داشتن هزاران 

 ،ابیبازار عنوانبه. دید اصلی بسیار آسان است کردنفراموش ،دیآنها انتخاب کن نیاز ب 3تکنیک استَک جادیا

رسند که تنها روی کاغذ خوب به نظر می ییهادهیایک سری معیارهایی که برایمان مفید نیستند یا  کردندنبال

 .همراه ندارندبه انیمشتر یبرا ی، اما در واقع ارزش معناداربسیار ساده است

انجام دهند.  یشتریب یو کارها کنند جادیا یشتریتا ارزش ب کندیم کمک هاستمیسدر همه  هامیتتفکر ناب به 

 .ریخ ایشما مناسب است  میت یبرا ایآ دینیو بب دیاموزیناب را ب یابیبازار یاصول اصل

 چیست؟ تفکر ناب

خود  گذاری بر روی پول، وقت و انرژییهتا در سرما کندیماست که به شما کمک  تیذهن کی، تفکر ناب در اصل

 افتنیبه شما در ، موارد مهم یرو بر و تمرکز هااختالل بررسیبا  تواندیم. تفکر ناب دیریبگ میهوشمندانه تصم

 وضوح و هدف در کار کمک کند.

                                                           
1 Marketing 
2 Regis McKenna 

برای خرید مشتری  یریگمیتصمو  یوربهرهاز آنها برای افزایش  ،که تیم فروش شودیمدر علم فروش، به مجموعه ابزارهای تکنولوژیک گفته 3 

 .کندیمو انجام کارهای تکراری روزمره استفاده 



، ت تحولقدردارای  ،نوع تفکر نیا، شودکه میان یک تیم و یا یک سازمان اجرا می هام مقایسه با دیگر تکنیکهنگا

 ند.ک لیارزش تبد دیتول منبع کیرا به  و با سوء عملکرد ناکارآمد گروه کی تواندیم نیا است. و الهام گرفتن ایاح

 ای روزانه.هرهمیشگی حتی در کا صورتبهپیشرفت  تواند یک تمرین باشد؛ تمرینی برایمی تفکر نابهمچنین 

محیطی برای الهام  کردنفراهم به و است  فرددر اصل این ایده، رسیدن به عملکرد عالی برای یک سازمان یا 

 موجود تیوضع ریاغلب چنان درگ هاشرکتو  هامیت، افراد ،حالنیباا کند.کمک می به نتیجه یابیدستگرفتن و 

 را از ینوآور ییکه توانا، شوندمی هستند( یرهبر یهاسبک و، طرز تفکر موجود، ابزارها یندهایفرامنظور ) خود

  .دهندیمدست 

نو شروع از را  یو نوآور یوربهره انیو جر میکن حلکار خود را  یدگیچیپ یآرامبه میتوانیم، ما تفکر ناب نیبا تمر

 کنیم.

 ناب یابیبازاراصول اصلی 

 است: ری، به شرح زکندیمصدق  زیناب ن یابیکه در بازار ناب تفکر یاصول اصل

 پیشرفت مداوم 

رکتی ح تالش کنید. دائماً بهترشدندهید تا برای پیشرفت مستمر مانند تعهدی است که شما به خودتان می

ادگیری ی در حالپیوسته  صورتبهنیز شما باید  مداومبرای پیشرفت برای به چالش کشیدن وضعیت موجود، 

 باشید.

وارد مها، هزینه بردننیازببود؛ مانند و یا کاهش یک سری موارد بریدن  ، تفکر ناب مساوی با قطع،ترشیپ

 ارزش باالبردن روی برتمرکز بر روی حذف موارد اتالفی  یجابهافراد و غیره. اما امروزه در تفکر ناب  اتالفی،

 شود.تمرکز میافزوده 

 چیست؟ مسأله دلیل این

ساختن سیستمی هستید  در حالکنید، باالبردن ارزش افزوده تمرکز می یهاتیفعالزمانی که شما بر روی  

کنید. اما اگر تنها بر روی بیهوده را از سیستم خود حذف می یهاتیفعالکند و با این کار که ایجاد ارزش می

ع فرعی انجام دادید بدون آنکه به نف یسازنهیبهموارد اتالفی تمرکز کنید، درحقیقت یک  بردننیازبکاهش و 

 مشتری باشد.



در حال  یکارها نیتا تعادل ب میخودکار انجام ده صورتبهرا  یخاص یهاتیفعالتا  کندیمما را ملزم  یابیبازار

و  تیساوب کیتراف ، کنترلیاجتماع یهاشبکه یهاپست یزیربرنامه: مانند ییهاتیفعالحفظ شود.  انجام

 .بزرگ دادیرو کی یآماده شدن برا ای تیساوبمجدد  یپروژه محور مانند طراح یکارها

کنید، آن را فراموش کنید بسیار آسان است؛ یک برنامه ایجاد می در بازاریابی، اینکه یک طرحی را بریزید اما

 ، بدون اینکه بررسی کنید که آیا اینفتدیبکنید و منتظر آن هستید که بهترین چیزها اتفاق آن را اجرا می

 یک چرخه در زندگی واقعی کردندنبالبهبود مداوم ما را وادار به  ؛خیررسد یا ما می موردنظرطرح به هدف 

و درنهایت صرف وقت  حلراه، اجرایی کردن حلراه یزیربرنامهای که شامل شناسایی مشکل، کند. چرخهمی

 حل است.رای بررسی نحوه عملکرد آن راهب

 

 

 کل  یسازنهیبه 

 یسازنهیبهخود  4ارزش انیدر جر دیبا ما ،با منابع محدود ارزش نیشتریب جادیا یبرا نسازما کی عنوانبه

 .میکن

بازاریابان ناب،  عنوانبه .روند جریان ارزش در سازمان چگونه است میکه بفهم کندیمامر ما را ملزم  نیا البته

جمعی  هایکنیم، به نفع تالشها میکه خود را وقف آن ییهاتیفعالباید سخت تالش کنیم تا مطمئن شویم 

 تیم است.

د تا به کنآیا این کار به تیم ما کمک می» از خود بپرسیم،کند تا همواره این اصل از تفکر ناب به ما کمک می

 دقت داشته باشیم. هاتیاولوکند تا درمورد ما را مجبور می سؤالپرسش این  «؟اهداف خود برسیم

 

 موارد اتالفی بردننیازب 

کند، کند: اگر مشتری شما برای محصول شما چیزی پرداخت نمیاین تعریف از اتالف را بیان می تفکر ناب

تا زمانی که  ندیفرااز کار بیش از حد در باشد،  یزیهر چتواند می در کار اتالف است. دردنخوربهمحصول شما 

اتوماتیک  صورتبهآن کار را  میتوانستیم کهیدرصورتشود، می دستی صورتبه انجام شدن یک فعالیت صرف

                                                           
4 Value Stream 



شوند یجاد ارزش نمیا عملی که منجر به ای، فعالیت ندیفرا هربرند، بهره می از تفکر نابکسانی که  انجام دهیم.

 کنند.از مسیر حذف می یراحتبهرا 

 ندیراف؛ برای مثال در هستندناب  یابیدر بازار یشتریب« عاتیضا»وجود دارد که ذاتاً شامل  یخاص یهاتیفعال

 دوجونیاز باشد تا یک نتیجه باارزش بهو تکرار این مراحل  5ممکن است به چندین دور طوفان فکریطراحی 

 بیاید.

وجود دارند که مایل به ایجاد اتالف در آن هستیم، مانند زمانی که چند نفر به ویرایش  ییهاتیفعالاز طرفی 

 شوند.برگزار می یزیربرنامهکه بدون  هامیتپردازند یا جلسات تکراری یک پست وبالگ می

اتالفی ضروری در کار و مواردی که بیهوده هستند بهتر  یهاتیفعال به راجعکند تا این اصل به ما کمک می

 تصمیم بگیریم.

 

 ندیفرادر  ساخت کیفیت 

 ساده مفهوم کامالً نی. اکنندتنظیم می داریرشد پا یساخت را برا تیفیک ،اصل تمرین اینناب با  یهاشرکت

 نیا .دیرا خودکار و استاندارد کن یانسان یمستعد خطا ندیفراهر  ای، قابل تکرار کنندهخسته ندیفراهر : است

 نیبنابرا ،مصون کنندارزش خود را در برابر خطا  انیاز جر یتوجهقابلبخش  دهدیمناب اجازه  یهاشرکتبه 

 متمرکز کنند. انیمشتر یارزش برا جادیخود را بر ا یانرژ توانندیم

روند، این اصل بدین معنا است که کارها را در اولین فرصت انجام پیش می تفکر نابه با از نظر بازاریابانی ک

نجام ا ترعیسر را هستند تا کارها فشارتحتدائماً هستند، اما آنها  گراکمال یطورکلبه هاابیبازاردهیم. اگرچه 

 ممکن برای مسئله خود دارند. حلراه نیترعیسراولین و  افتنیدر  ی، سعسرعت لیبه دل دهند.

تا  ،ازهایمتناسب با ن قاًیدقBI 6 افزاراز انتخاب نرم ؛گرفت کاربه  در مورد همه موارد توانیماصل را  نیا

 .یکاهش تالش تکرار یخود برا میت یسینوتفکر در مورد روند وبالگ یاختصاص وقت برا

 

 تحویل سریع 

                                                           
5 Brainstorming 
6 Business intelligence 



اصل پنجم، یعنی تحویل سریع،  باارزش است. اما تا قبل از آن، نه!رسد، وقتی کار شما به دست مشتری می

از کارتان را به دست مشتری برسانید، زودتر  ییهابخششما  ترعیسراستوار است که هرچقدر  اساسنیبرا

 مشتری استفاده کنید. یبازخوردهاتوانید از می

آنها  خواهند بهمی قاًیدقتوانیم آن چیزی را که مشتریانمان یاد بگیریم، بهتر می یبازخوردهاهرچه بیشتر از 

 ارائه دهیم.

رف ص یبه معنا تیفیساخت ک !ستین طورنیا، اما باشد در تناقض تیفیممکن است با اصل ساخت ک نیا

ینمآن است.  یایاز مزا عیسر لیتحو اما شما مناسب هستند یاست که برا ییهاستمیس یطراح یوقت برا

ارائه  عیسرکه دچار مشکل هستند،  ییهاستمیسبا  دیتوانینم. شما دیانجام ده یگریرا بدون د یکی دیتوان

 .دیکن جادیرا ا تیفیک دیتوانینماز گردش کار خود  یبدون داشتن آگاه نیو همچن دیده

 

 دانش را ایجاد کنید 

است. رشد  رندهیادگیسازمان  کیسازمان ناب  کی. شودیمکل مربوط  یسازنهیبهدانش به مفهوم  جادیاصل ا

 آید.کوچک به دست می جینتا لیوتحلهیتجز قیو توسعه از طر

 دیناب با یهاسازمانبه اشتراک گذاشته شود.  یریادگی دی، باسازمان کی عنوانبهاطالعات  نیحفظ ا یبرا

  فراهم کنند. را یریادگیو حفظ  حیصح یمستندساز یالزم برا یهارساختیز

را  یریادگی یالزم برا یکه فضا میکن جادیرا ا طییمح دیبابرد، بهره می ناب که از تفکر ابیبازار یک عنوانبه

 برای بهبود نیز تالش کنیم.، میکنیمپروژه تمرکز  یکارها یبه همان اندازه که برا دیفراهم کند. ما با

زار برگبرنامه بدون که  یمیجلسات ت وقت در اتالف یچگونگ، ما در مورد موارد اتالفی بردننیازبدر بخش 

س خود برعک میدانش در ت جادیا یبرا گذاشتنوقتحذف شوند.  دیو در صورت امکان با می، بحث کردشوندمی

 یضرور اریرشد شما بس یهدفمند و هدف محور است که برا زمانکی نیاست. ا یو تکرار هدفیبجلسه  کی

 گیرد.رشدی صورت نمیوگرنه  دیبگذار وقتآن یکرده و برا یزیربرنامه هافرصت نیا یعمداً برا دی. شما باتاس

 دیندازیب قیتعهد را به تعو 

نجر امر م نیاکنند و احساس می کار لیو تکم یریگمیتصم، یزیربرنامه یبرا کاذب یمشاغل معموالً فشارها

 .شودیم یریپذانعطافبه عدم 



 و نیروزتربه بر اساستا به طور مداوم  کندیم بیلحظه ترغ نیدر آخر یریگمیتصمرا به  هاسازمان، این اصل

 ند.نک یریگمیتصماطالعات  نیترمرتبط

داد جالب  میانجام خواه گرید یهاماه درآنچه که  یبزرگ برا یاندازهاچشم جادی، اناب انابیبازار عنوانبه

را دارد  این وقت ما ارزش ای. آمیکن یرا بررس نیتمر نیا یواقع یستگیکه شا خواهدیماصل از ما  نیا است.

زمان خود  توانیم ایآ م؟یکن ینیبشیپ میانجام ده دیبا گریآنچه را که دو سال د قاًیدقتا  میکن یکه امروز سع

 ؟یمکنخود صرف  یحرکت بعد یزیربرنامه یا، برمیکه امروز دار ییهاداده لیوتحلهیتجز یرا با تمرکز بر رو

کار خود  ،بازار یازهاین یاز درک واقع پیشاگر ممکن است درست به نظر نرسد اما حقیقت خالف این است؛ 

 ایندناخوشممکن است برای بازار که  کنیممی ییرا صرف کارها ی، پول و انرژوقتدرواقع  ،میبرسان انیرا به پا

رساند: منتشر کردن چیزی که برای بازار مطلوب نیست یا قبول کردن ایندو انتخاب می به و این ما را باشد

 که کار ما بیهوده و اتالف وقت بوده است.

 

 به افراد احترام بگذارید 

حفظ  یبه عهده کارکنان است و برا هاسازمانشده در  جادیارزش ا شتریکه ب کندیم یادآوریتفکر ناب به ما 

حفظ  دهند. ارائهکار خود را  نیکنند تا بهتر جادیکارمندان ا یرا برا یطیمح دیبا هاسازمان، کارمندان نیا

 است. یضرور سیستم ینیآفرارزشو  داریپا ستمیس کی جادیا یبرا یفیاستعداد ک

یمبه آنها احترام  ،برای انجام یک کار خوب نیاز دارند هابا دادن آنچه کارمندان آن ،بازاریابی ناب یهاسازمان

 استقاللخود کارمندان  و به را دنبال کنند یآموزش یهافرصتتا  کنندیم قیآنها کارمندان را تشو. گذارند

 دهند تا تصمیم بگیرند چه چیزی برای مشتری بهترین است. می

به طور و  کنندیمکار  ی. آنها به نفع مشتردهندیمکار خود را انجام  شکل نیبهتر به ، کارمنداندر عوض

یمشرکت متعهد مانده و به آن اجازه  دگاهیآنها به د .قرار دهند را در برنامه کاری خود و رشد یمداوم نوآور

  ببرد. شیخود را پ ماتیتا تصم دهند

ن ای بازاریابان ناب، در این عرصه احترام به افراد به معنای توجه به ندای مشتری در همه کارها است. عنوانبه

 هب برای افرادی باشد که سعی در دستیابی درکقابلبزرگ ما  یهادهیابدین معنی است که حواسمان باشد 

 ها داریم.آن

 



 

 بندیجمع

ی ناب پس از انتخاب بازاریاببازده هستیم.  عظیم بازاریابی همواره به دنبال یافتن روشی با باالترینفرایند در

 ندیفراو  مدیریت افراد ریابی خود،بازا ندیفرااز تفکر ناب در  بردنبهرهتوانید با شما می، شیوه مورد نظر عنوانبه

ت اولین اصل، پیشرفداشته باشید.  خاطربهرا اصول در اجرای شیوه بازاریابی ناب،  برسید. به نتیجه دلخواه

 یازسنهیبه ،ارزش انیدر جر دیبادوم،  م به تالش پیوسته هستید.است، با تعهد به این اصل شما ملز مداوم

محصول خود را  بهبود ببخشید.را با حذف مواردی که در جریان ارزش بیهوده هستند، فرایند خود  د.یکن

. فضای الزم برای یادگیری را ایجاد کنید. برخوردار شوید هاآنخوردهای به مشتری برسانید تا از باز ترعیسر

 درنهایت، فراموش نکنید محصول مطابق خواسته بازار را ارائه دهید.سعی کنید سلیقه بازار را درک کنید تا 

 کنند.که برای افراد خود احترام قائل شوید زیرا کارمندان شما بخش بزرگی از ارزش را ایجاد می
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