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 چکيده
ن مندي محققان به تحقيق در ایکند؛ از این روي باعث عالقهنوآوري نقش کليدي در رشد اقتصادي ایفا مي

ست توانند به عملکرد بهتري دهاي متغير ميها با نوآوري بيشتر در پاسخ به محيطزمينه شده است. سازمان
ي بررسین مطالعه شود. هدف اها محسوب ميخاطر نوآوري یک عامل مهم و حياتي براي سازمانیابند بدین 
هاي از دادهتفاده اسهاي غيرفني بر عملکرد بازار با تبيين نقش ميانجي عملکرد نوآورانه است. با تأثير نوآوري

ني )نوآوري سازماني و هاي غير فغذایي، اثرات نوآوريصنایع هاي صادرکننده آوري شده از شرکتجمع
 غذایي مورد بررسي قرار گرفت. در این تحقيق براي صنایعهاي صادرکننده بر عملکرد بازار شرکت بازاریابي(

تعيين روایي، از روایي صوري استفاده شده است که روایي آن در حد قابل قبول، تایيد گردیده است. و با 
هستند پایایي آن مورد تایيد قرار گرفته است. جامعه  %70توجه به ضرایب آلفاي کرونباخ که همگي باالي 

نفر  333گيري نهایي با شرکت صادرکننده صنایع غذایي است. یک نمونه 033آماري این پژوهش شامل 
نوآوري  که بيانگر این است نتایجآزمون شدند.  (SEMها با مدل معادالت ساختاري )انجام شد و فرضيه

یابي، عملکرد نوآورانه وعملکرد بازار تأثير مثبت و معناداري دارد. نوآوري بازاریابي بر بر نوآوري بازار سازماني
عملکرد نوآورانه و عملکرد بازار تأثير مثبت و معناداري دارد. عملکرد نوآورانه بر عملکرد محصول تاثير مثبت 

ناداري دارد. در این تحقيق و معناداري دارد. و همچنين عملکرد محصول بر عملکرد بازار تأثير مثبت و مع
 عملکرد نوآورانه بر عملکرد بازار تأثير مثبت و معناداري ندارد.  
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 مقدمه 
 اندرا احاطه کرده اسااات مواجه هاهایي که آنبيني در محيطها با تغييرات غيرقابل پيشامروزه ساااازمان
ها و کشااورها بدون رصااد و (. در دنياي پيچيده و پرتالطم امروز دیگر سااازمان3000، 9)هيت و همکاران

انند توها نميهاي نو و به عمل درآوردن این ایدهتطبيق با محيط بيروني و حرکت در راساااتاي ایجاد ایده
هاي (. با پيچيده و پویاتر شاادن هر  ه بيشااتر محيط9916 به حيات خود ادامه دهند )حقيقي و همکاران،

رود که نوآوري اهميت بيشاااتري در دساااتيابي به مزیت رقابتي و حفی آن ایفا کند ساااازماني، انت ار مي
صفهاني و همکاران،  صرا سازمان را 9913)ن شرفت باید جریان نوآوري در  صر، براي بقا و پي (. در این ع

و نابودي ممانعت شود. شرط بقا در دنياي متالطم کسب و کار، توجه به تحوالت تداوم بخشيد تا از رکود 
(. 3097، 3محيطي، نوآوري و درک ابعاد گوناگون ایجاد نوآوري در کساااب و کار اسااات )لو و همکاران

دهد )اویج ها بخش مهمي از رشد اقتصادي کشورهاي در حال توسعه را نشان ميظرفيت نوآوري شرکت
صادهاي نوظهور طي دهه(. بهره3091 ،9و همکاران شد کرده برداري از منابع طبيعي در اقت شته ر هاي گذ

گذاري (؛ در نتيجه طراحي و اجراي مناسااب یک اسااتراتژي سااياساات3093، 4اساات )فلزنين و همکاران
هاي کسااب و کار و کارآفریني، به جاي یک سااياساات تصااویب شااده در عمومي جهت ترویج نوآوري

شورهاي  سعهک شد )کاميروو برنزتو صاد نوظهور خواهد  شد در اقت ، 0یافته باعث افزایش قابل توجه نرخ ر
وري، رقابت، بقاي کسب و کار،  پيشرفت و توليد اشتغال است (. نوآوري یک عامل کليدي در بهره3094
بازاریابي جدید یا بهبودیاف3090، 6)تجندر هاي ته و روش(. نوآوري معرفي کاالها، خدمات، فرآیندها و 

(. 3099، 7هاي کسب و کار با هدف ارتقا نتایج و عملکرد است )گلدس و فوزنستينسازماني جدید در شيوه
خواهند به سادگي مزیت رقابتي خود را هایي که مياهميت نوآوري به عنوان یک عنصر الزم براي شرکت

شحفی کنند، یا از مزیت شناخته  شوند،  ست )محمودي ميمند و کيارزم، هاي طوالني مدت برخوردار  ده ا
سازمان گفته مي(. نوآوري به تغييرات معني9914 صوالت، خدمات، فرآیندها، بازاریابي یا  ود که شدار مح

 (.3096، 8و همکاران هدف آن افزایش عملکرد شرکت است )پينو

شورها ملّي ک از طرفي، در دو دهه گذشته صادرات به عنوان یک فعاليت بازرگاني حياتي در اقتصاد
اي ها در بازارهي درک رفتار و عملکرد شرکترشد سریعي داشته و روند جهاني شدن بازارها اهميت زیربنا

(. با ورود به بازارهاي صادراتي و تشدید رقابت 9919زاده و غالمي، صادراتي را بيشتر کرده است )حسين
هاي اند؛ در حال حاضر، افراد و شرکتآورده ها به راهبرد کسب وکار، به ویژه نوآوري رويجهاني، شرکت

سب مزیت رقابتي، بهره سر دنيا با هدف ک سرا آغاز  هاي کارآفرینانه رامندي از نوآوري و فعاليتگوناگون 
(. امروزه صااادرات یکي از اهداف اساااسااي و مهم در برنامه راهبردي 3099اند )گاندي و همکاران، کرده

شد و صنایع غذایي کشور مي صادرات با ست که از ظرفيت فراواني براي  صنایعي ا صنعت غذایي یکي از 
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برخوردار است و کشور ایران نيز از پتانسيل مناسبي براي صادرات کاالهاي غذایي به کشورهاي همسایه 
وجود هاي مها و قابليتبرخوردار است. در نتيجه، با توجه بيشتر به صادرات مواد غذایي از جهت توانمندي

گردد و  نين امري حتماس، نتایج موانع و مشااکالت، مساالماس توسااعه و رونق در این زمينه محقق ميو رفع 
شور به ارمغان خواهد آورد. بنابراین، با توجه به  صادي و اجتماعي ک سي و متعددي در امور مختلف اقت سا ا

زار ميليارد ریال در ه 900اهميت صادرات در شرایط اقتصاد رقابتي امروز و براي رسيدن به مرز صادرات 
هاي (، مساائله اصاالي این تحقيق بررسااي تأثير نوآوري9916ساالطاني،  )دهقاني 9404انداز سااند  شاام

شرکت صنایع غذایي ميغيرفني بر عملکرد بازار  صادرکننده  شان ميهاي  سوابق ن سي  شد. برر هد دبا
سي تأثير نوآوري شرکتبرر صادرکنندهاي غيرفني بر عملکرد بازار  صنایع غذایي تاکنون در ایهاي  ران ه 

صنایع غذایي مورد آزمون قرار مي ست. به عبارت دیگر، این تحقيق مدل جدیدي را در  شده ا د دهارائه ن
ستتواند که مي سيا صادرات مواد غذایي و راهراهنمایي براي  شایي براي این گذاري عمومي در حوزه  گ

ستفاده بهتر و موثرتر از برن صنعت امهصنعت به من ور ا صادي  صادرات در جهت اهداف اقت سعه  هاي تو
سي تأثير نوآوري شد. در نتيجه هدف این پژوهش برر ن هاي غيرفني بر عملکرد بازار با تبييمواد غذایي با

 باشد.هاي صادرکننده صنایع غذایي مينقش ميانجي عملکرد نوآورانه در شرکت
 

 مباني نظري پژوهش
نوآوري و عملکرد که  اساااس ساااختار مدل ن ري در این پژوهش اساات  دراین بخش، ادبيات مربوط به

 گيرد.مورد بررسي قرار مي
  

 1نوآوري غيرفني
صنعتي تعریف در ابتدا نوآوري به عنوان مجموعه سعه  سيل تو شده در بازار با پتان اي از اختراعات معرفي 

شون شومپيتر نوآوري رادیکال از3091، 3شد )جونگ این و  طریق فرآیند تخریب فعال منجر به  (. از ن ر 
(. در این فرآیند، تغيير در 3091، 9شاااود )وي و همکارانها و بازارها  ميساااازمان ایجاد تغييرات مهم در

سطوح توليد با ایجاد نوآوري بطور مداوم، باعث از بين رفتن عناصر قدیمي و جایگزین شدن عناصر جدید 
شااود،  را که ساااختار نوآوري ساااختار اجتماعي و اقتصااادي ميشااود و این باعث تغييرات داخلي در مي

شااود در حالي که نوآوري تدریجي باعث تغييرات ساايسااتماتيک رادیکال باعث تغييرات اجتماعي بارز مي
ستدالل مي3098، 4شود )آنزوال رومن و همکارانمي شومپيتر همچنين ا شرکت(.  هایي که تغييرات کند، 

 روند. اینها از بين ميمانند؛ درحالي که دیگر شااارکتمچنان در بازار باقي ميپذیرند هدر محيط را مي
(. بر اساس تحقيقات زیادي که در 3091، 0کند )هزریکا و ژانگپدیده پيشرفت اقتصادي جامعه را بيان مي

دار کاالها، خدمات، فرآیندها، این مورد صاااورت گرفته اسااات، در حال حاضااار نوآوري به تغييرات معني
شود که هدف آن افزایش عملکرد شرکت است )سازمان همکاري و توسعه بازاریابي یا سازمان  گفته مي
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سلو3000، 9اقتصادي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ا  هار نوع مختلف نوآوري را به شکل زیر  3(.  
اني )سااازمان کند: نوآوري محصااول، نوآوري فرایند، نوآوري بازاریابي و نوآوري سااازمبندي ميدسااته

سلو،  صادي ا سعه اقت سته3000همکاري و تو صول و نوآوري فرآیند در د بندي نوآوري فني (. نوآوري مح
هاي غيرفني شاااناخته گيرند در حالي که نوآوري بازاریابي و نوآوري ساااازماني به عنوان نوآوريقرار مي
دهند که نوآوري مچنين نشااان مي(. مطالعات ه3093، 9؛ موته و نگوین3093اند )مين  و همکاران، شااده
(. نوآوري رادیکال و نوآوري تدریجي 3093، 4تواند نوآوري تدریجي یا رادیکال باشد )ساینيو و همکارانمي
توانند به طور طبيعي به عنوان نوآوري مسااتقالنه و نوآوري ساايسااتماتيک در ن ر گرفته شااوند، البته مي

(. در مقابل 3099، 0يک در محيط نياز دارد )داتا و جسااوباجراي نوآوري تدریجي به تغييرات ساايسااتمات
هاي اساااسااي سااازمان مربوط نوآوري فني، نوآوري غيرفني قرار دارد که بطور غير مسااتقيم به فعاليت

سيستممي سازماني اجراي یک 3098، 6گذارد )کاهنهاي مدیریت آن تأثير ميشود و عمدتاس بر  (. نوآوري 
شيو سازماني جدید در  ست؛ این نوع از نوآوري باعث بهبود هاي کسب و کار و رویههروش  شرکت ا هاي 
کنندگان هاي اداري و داخلي براي مشااتریان و تامينوري کار و کاهش هزینهدر رضااایت شااغلي، بهره

سازماني، تغيير در شود. برخي از نمونهمي سازي  شامل ارتقا در مدیریت دانش، باز سازماني  هاي نوآوري 
جيره ها، مدیریت زنهایي براي مدیریت عملياتکنندگان و معرفي سااايساااتما مشاااتریان و تامينارتباط ب

(. نوآوري بازاریابي 3099، 7تامين، مدیریت منابع انسااااني و مدیریت کيفيت اسااات )گاندي و همکاران
یا  عاي را در طراحي، تحویل، ترفيساااازي یک روش بازاریابي جدید اسااات که تغيير قابل مالح هپياده
به تغييرات در ویژگيگذاري کاالها یا خدمات ایجاد ميقيمت ل هاي غير فعاکند. مفهوم تغيير طراحي 

سته شاره ميمانند ظاهر، ب صول ا شکل و حجم مح شامل کانالبندي،   هاي فروشکند. تغييرات توزیع 
شيز، فروش مستقيم و تغييرات در شکل نمایش محصول مي شد. ایجدید از قبيل توسعه فران ن تغييرات با

امل باشد. تغييرات ترفيع ششامل اصالحات در فرایندهاي لجستيک مربوط به تحویل کاال یا خدمات نمي
سازي روابط مشتري است. هدف نوآوري هاي وفاداري و سفارشهاي ارتباطي، آرم، سيستماصالح رسانه

 يت بازار کسااب و کار، پيدا کردنکنندگان، بهبود وضااعبازاریابي پاسااخگویي بهتر به نيازهاي مصاارف
 (.3097، 8و افزایش فروش است )فيور و همکارانبازارهاي جدید 

 

 9نوآوري در عملکرد کسب و کار
فشار محيط خارجي )از قبيل منابع کمياب یا تقاضاي مشتري( و تصميمات داخلي )از قبيل استفاده از منابع  

انگيزه شرکت براي نوآوري تأثير قابل توجهي داشته است؛ این تغييرات و انطباق با آن در  ها( درو ظرفيت
ند کشود، وقتي که شرکت نوع متفاوتي از نوآوري را ایجاد ميشرکت باعث حفی یا بهبود عملکرد مي
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دیدگاه مبتني  (. در3091، 9دهد )فونسکا و همکارانرا در انطباق با تغييرات محيطي افزایش مي اشتوانایي
ر هایي که در بازار کمياب، با ارزش و غيبر منابع، شرکت مزیت رقابتي پایداري بر اساس منابع و ظرفيت

 ها به شرکت امکان استفاده از منابع  را براي دستيابي به یککند؛ قابليتقابل جایگزین هستند ایجاد مي
ها و منابع مکمل با هم باعث ایجاد دغام قابليت(. سپس ا3096، 3دهند )پينو و همکاراننتيجه مطلوب مي

(. بنابراین نوآوري یک 3001، 9شود )دمانپور و همکارانشود و نوآوري باعث بهبود عملکرد مينوآوري مي
کار وري،  و رقابت در کسب وعامل کليدي براي بقاي کسب و کار، پيشرفت، توليد اشتغال، بهبود بهره

(. دانستن تأثيرات  نوآوري بر عملکرد شرکت 3099، 4؛ ریبرو و هوانگ3090است )پتراکيس و همکاران، 
اهميت زیادي دارد، به ویژه هنگامي که با بازارهاي مختلف با وضعيت متالطم و به شدت رقابتي مواجه 

(. مفهوم عملکرد دربرگيرنده توجه به  ندین بعد در شرکت است مانند 3099، 0شوند )تساي و یانگمي
(. عملکرد 3099نوآورانه، عملکرد محصول، عملکرد مالي و عملکرد بازار )گاندي و همکاران، عملکرد 

نوآورانه از دیدي دیگر اشاره دارد به دستاوردها و نتایج شرکت برحسب ميزان نوآوري که شرکت به بازار 
اني که ناشي از ( و مطابق با ترکيبي از تمام دستاوردهاي سازم3009، 6کند )هاگدورن و کلودتعرضه مي

هاي مختلف شرکت مانند فرآیندها، کاالها، خدمات و ساختار هاي انجام شده در زمينهبهبود و اصالح تالش
(. درضمن، عملکرد محصول ترکيبي است از 3099سازماني و دیگر موارد است )گاندي و همکاران، 

(. عملکرد بازار دستاوردهاي بازتابي 7300، 7پذیري ) نهالدستاوردها شامل کارایي هزینه، کيفيت، انعطاف
 (.  3001گيرد )دمانپور و همکاران، در فروش، سهم بازار و رضایت مشتري را در ن ر مي

 

 هاي پژوهشپيشينه تجربي و توسعه فرضيه
شااود که شاارکت به دنبال سااازگاري با تغييرات باشااد؛ هنگامي که شاارکتي تغييرات در محيط باعث مي

مد و م ثر عمل کند و رد، ميپذینوآوري را مي ندها کارا پاساااخ دهد. در فرآی به تغييرات محيطي  ند  توا
شرکت  1(. مطابق با دیدگاه مبتني بر منابع3091، 8عملکرد خود را حفی یا بهبود بخشد )ساکاکي و جوري

ستفاده مياز قابليت شي که منابع دارند، ا صر به فرد و با ارز واند مزیت تکند و به این ترتيب ميهاي منح
ست. بنابراین محصوالتي که کمياب،  شرکت ا رقابتي بدست آورد؛ در این زمينه نوآوري مهمترین قابليت 

از طریق نوآوري  .(3091، 90کند )کروز و هایوگاناند را توليد مين ير و غير قابل جایگزینارزشااامند بي
ت رقابت در بازار بسااتگي دارد تواند به عملکرد عالي دساات پيدا کند که این به سااطوح شاادشاارکت مي

ساي و یانگ،  شان مي3099)ت ساس دو رویکرد ن ري ن شواهد تجربي بر ا دهد که نوآوري بر عملکرد (. 
سازمان اولين اقدام ست که باعثشرکت تأثير مثبتي دارد. در رویکرد اول، زماني که   کننده در آن محيط ا

شکاف 3009، 99ميتشود )رابرتز و اایجاد مزیت و عملکرد باالیي مي شرکت یک  (. در رویکرد دوم، هر 
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عملکردي دارد که تفاوت بين دسااتاوردهاي واقعي و بالقوه اساات؛ این تفاوت نياز به تغيير در سااازمان را 
به خود انگيزهایجاد مي به نو يد نوآوري و کاهش این شاااکاف ایجاد ميکند  کند )آنزوال و اي براي تول
کاران،  کاران(. والکر و ه 3098هم ند نوآوري3099)  9م يان کرد بت و ( ب تأثير مث هاي فني و غيرفني 

هاي عمومي و دیگر موسسات دولتي انگلستان دارد. تجزیه و تحليل صنعت معناداري بر عملکرد کتابخانه
دهد که رابطه مثبتي بين نوآوري و عملکرد وجود دارد که تحت تأثير سرعت و بانکداري تجاري نشان مي

کنند نوآوري اثرات ( نيز بيان مي3093) 9(. اکار و اکار3000، 3وري قرار دارد )گوپاالکریشااانانميزان نوآ
هاي بهداشااتي در ترکيه دارد. برخي از محققان بطور اي بر عملکرد تجاري صاانعت مراقبتقابل مالح ه

هان و همکاران، خاص تأثير مثبت نوآوري بازاریابي بر عملکرد نوآورانه در ساااازمان را مشااااهده کردند )
 گيرد:هاي به صورت زیر شکل مي. بنابراین فرضيه(3007، 4؛ لين و  ن9118

 نوآوري سازماني بر عملکرد نوآورانه تأثير مثبت و معنا داري دارد. فرضیه اول:

 .نوآوري بازاریابي بر عملکرد نوآورانه تأثير مثبت و معناداري دارد فرضیه دوم:

 .ابي بر عملکرد بازار تأثير مثبت و معناداري داردنوآوري بازاری فرضیه سوم:

ها تغيير در فرآیندهاي مدیریت نوآوري سااازماني اقدامات و رویکردهاي جدیدي هسااتند که هدف آن    
ستراتژي واحدهاي داخلي و همچنين طراحي برنامهسازمان ساختار و ا هاي ها از طریق بهبود در طراحي 

(. نوآوري سااازماني شااامل تغيير در 3001ن اساات )دمانپور و همکاران، انگيزشااي و پاداش براي کارکنا
ستم سازماني، فرآیندهاي داخلي و مهارتسي ساختار  ست و هاي اداري، دانش مدیریتي،  هاي مدیریتي ا

هدف آن استفاده بهينه از منابع و دستيابي به عملکرد برتر است. سازوکارهاي هماهنگي و همکاري بهبود 
زمان ارکاني از قبيل اثربخشااي و عملکرد هسااتند؛ بنابراین نوآوري سااازماني به عنوان یک یافته در سااا

سایر کند و باعث ایجاد تغييرات ميکننده عمل ميسازوکار حمایت سعه  شکل  منجر به تو شود و بدین 
(.  ندین 3099؛ گاندي و همکاران، 3093؛ دمانپورو و آراویند، 3093گردد )اکار و اکار، انواع نوآوري مي

ندها و نوآوري درخدمات و  ماني بر نوآوري در کاالها و فرای بت نوآوري سااااز تأثير مث عه در مورد  مطال
گاه يدي نشاااان ميبن کاران، هاي تول ند )پينو و هم نگ و  ن3096ده يب 3030، 0؛ وا به همين ترت  .)

 هاي سازماني، بهبود ساختاريوريدهد؛ نوآمطالعات تأثير نوآوري سازماني بر نوآوري بازاریابي را نشان مي
دهي محيط داخلي مناسب است که منجر به هماهنگي و همکاري درون سازماني و همچنين سبب  شکل

(. محققان 3099، 6؛ گاندي و همکاران3001شااود )دمانپور و همکاران، براي توسااعه نوآوري بازاریابي مي
ور اسااتفاده کند موجب ورود شاارکت به یک بازار دریافتند زماني که شاارکت از یک رویکرد جدید بازارمح

، 7شااود، در این حالت بين نوآوري بازاریابي و نوآوري سااازماني رابطه وجود دارد )وانگ و احمدجدید مي
 گيرد که:اي به صورت زیر شکل مي(. در نتيجه فرضه3004
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 نوآوري سازماني بر نوآوري بازاریابي تأثيرمثبت و معناداري دارد.   فرضیه چهارم:

 نوآوري سازماني بر عملکرد بازار تأثير مثبت و معناداري دارد.  فرضیه پنجم:

ست از فعاليت     سي ا سط عملکرد نوآورانه انعکا سينرژي نوآوري فني و غيرفني که تو هاي درون داد و 
گيري بازار و عملکرد شاارکت عملکرد نوآورانه واسااطه کليدي ميان جهتشااود، بعالوه شاارکت انجام مي

نه تأثير مثبتي بر عملکرد تجاري دارد )هان و 9118، 9اسااات )هان و همکاران (. بنابراین عملکرد نوآورا
افتد که شاارکت محصااوالت جدید (. این اثر زماني اتفاق مي3099، 3؛ والکر و همکاران9118همکاران، 

شده را شتریان جدیبا موفقيت در بازار وارد کند و با انت ارات فعلي مصرف توليد  شود و م د را کننده روبرو 
نگ و واي بازار 3000،  9جذب کند )وا تأثير مثبتي بر عملکرد  نه  به نوبه  خود، عملکرد نوآورا نابراین  (. ب

شرکت براي تجدید فرایندهاي تو(. تالش3099شرکت دارد )گاندي و همکاران،  ستمهاي  سي هاي ليد 
شااود. این امر باعث اداري و طراحي محصااوالت موجب هماهنگي اثربخش کارهاي داخلي سااازمان مي

شود مي هاي رقابتي در بازارپذیري، کارایي هزینه فرآیندهاي مرتبط و قيمتبهبود کيفيت، سرعت، انعطاف
کاران تأثير مثبتي بر3001، 4)ليو و هم نه  نابراین عملکرد نوآورا ندي و  (. ب گا عملکرد محصاااول دارد )

 شود:هاي به شرح زیر پيشنهاد مي(. بر این اساس فرضيه3099همکاران، 

 عملکرد نوآورانه بر عملکرد محصول تأثير مثبت و معناداري دارد. فرضیه ششم:

 عملکرد نوآورانه بر عملکرد بازار تأثير مثبت و معناداري دارد. فرضیه هفتم:

شر     ستراتژیک  شان به گونهکتهدف ا ست که عملکرد شد که کاالها و خدمات با کيفيت ها این ا اي با
پاسااخ  کنندگانتوليد کنند و همچنين خدماتي ارائه دهند که به نيازهاي در حال تغيير و انت ارات مصاارف

توانند محصاااوالت خود را به پذیري فرآیندهاي توليد ميوري و انعطافها از طریق بهرهدهند؛ شااارکت
ده تحویل کننهاي رقابتي در بازارعرضااه کنند؛ عالوه براین، مدیریت زنجيره تامين بهينه تياامينمتقي

(؛ که باعث افزایش فروش 3090، 0باشااد )جاکوبز و همکارانمحصااوالت به شااکلي مطمئن و سااریع مي
زارش را گشود. مطالعات مختلف ارتباط بين عملکرد محصول و عملکرد بازار کلي و سهم بازار شرکت مي

تواند موقعيت بازار و باز شاادن بازارهاي جدید را بهبود بخشااد )گاندي و دهند، عملکرد محصااول ميمي
هاي زیست محيطي با توسعه محصول جدید بر کند نوآوري( بيان مي3006) 6(. پيوجاري3099همکاران، 

کند کنترل محصااول، ن مي( بيا3000) 7گذارد. ليهاي آمریکاي شاامالي اثر ميعملکرد بازار در شاارکت
مهارت کارکنان و توسعه دانش در فرآیندهاي توليد، بر افزایش رضایت مشتري اثر گذاشته و بدین طریق 

 گذارد. در نتيجه خواهيم داشت:هاي توليدي  يني تأثير ميبر عمکرد بازار شرکت

 عملکرد محصول بر عملکرد بازار تأثير مثبت و معناداري دارد. فرضیه هشتم:

ضيه    شکل فر شده 9ها در مدل ن ري در  شان داده  ست که متغير ن اند. مدل ن ري داراي پنج متغير ا
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نوآوري ساااازماني متغير مساااتقل و متغيرهاي نوآوري بازاریابي، عملکرد نوآورانه و عملکرد محصاااول 
 باشد. متغيرهاي ميانجي و متغير عملکرد بازار متغير وابسته مي

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 شناسي پژوهشروش

ساس  گونگي به دست  ساس هدف یک تحقيق کاربردي و همچنين برا ضر بر ا ن آوردپژوهش حا
 هايباشد. جامعه آماري پژوهش، شرکتهاي توصيفي و همبستگي مينياز، از نوع پژوهشهاي موردداده

صنایع غذایي مي صادرکننده در  سيمفعال  شد. در ایران تق صورت بنديبا صنعت غذایي  هاي متفاوتي از 
بر اساااس اسااتانداردهاي بندي باشااند. در ادامه طبقههاي خاصااي ميپذیرفته که هر کدام داراي ویژگي

 .سازمان توسعه تجارت ارائه شده است
 

(1312نمونه و جامعه، منبع: سازمان توسعه تجارت ایران ). حجم 1جدول   

 نوع فعالیت ردیف
تعداد 

 شرکت

حجم 

 نمونه

تعداد پرسشنامه توزیع 

 هاشده در شرکت

 940 90 89 شير و محصوالت لبني 9

 44 99 30 هاي آننباتي و فرآورده هاي حيواني یاها، روغن ربي 3

 88 33 09 هاکمپوت 9

 40 90 34 آب معدني و آب آشاميدني 4

 44 99 30 جاتکنستانتره ميوه 0

 30 0 93 هانوشيدني 6

عملکرد 

هنوآوران  

 عملکرد بازار

H5 

H8 

  نوآوري سازماني

 نوآوري بازاریابي

 

هاي غيرفنينوآوري  

H3 

H1 

H4 

H6 

H7 

عملکرد 

 محصول

H2 
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 73 98 49 رب گوجه فرنگي 7

 60 90 96 هاي غالتفرآورده 8

 88 33 03 قند و شکر 1

 993 38 66 شيریني، شکالت و بيسکویت 90

 34 6 90 ها و عرقيجاتاسانس 99

 38 7 96 ماکاروني و خميرهاي غذایي 93

 938 93 76 هاي خوراکي گوناگونفرآورده 99

 222 222 222 جمع

 

ست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران و روش نمونه صادفي طبقهبراي به د ستفگيري ت سبي ا اده اي ن
پرسشنامه در جامعه مذبور توزیع )به طور متوسط  9000تعداد شد. در نتيجه با مشخص شدن حجم نمونه، 

آوري شااد و با کنار گذاشااتن پرسااشاانامه جمع 130پرسااشاانامه( که از این تعداد  4در هر شاارکت 
پرسشنامه مورد تجزیه و تحليل قرار گرفت. در نهایت با توجه به اینکه  888هاي ناقص، تعداد پرسشنامه

سط ضر  شرکت ميسطح تحليل در پژوهش حا شد، ح  سشنامه براي  888با سازي شرکت معادل 333پر
ضر، یک شد.  ستاندارد که تأثير نوآوريدر پژوهش حا شنامه ا س  هاي غيرفني بر عملکرد بازار با تبيينپر

باشد. روایي ابزار س ال مي 33سنجد، استفاده شد. این پرسشنامه داراي نقش ميانجي عملکرد نوآورانه مي
ستفا ساتيد سنجش با ا شنامه در اختيار  ند تن از ا س شد؛ بدین ترتيب که پر سي  صوري برر ده از روایي 

دانشاگاه و خبرگان که در زمينه موضاوع مورد مطالعه از تخصاص الزم و کافي برخوردار بودند، قرار داده 
يز از آن ن شد و ن ر آنان در مورد آن دریافت شد و اصالحات مد ن ر این اساتيد لحاظ گردید. براي پایایي

ست. در جدول  شده ا ستفاده  ضریب آلفاي مربوط به هر یک از متغيرها گزارش  3ضریب آلفاي کرونباخ ا
 باشد.مي 899/0پرسشنامه مذکور برابر با  شده است. ضریب آلفاي کرونباخ براي

 ها. ضریب آلفای کرونباخ مربوط به هر یک از متغیر2جدول 

 متغیر ابعاد منبع
ضریب آلفای 

 کرونباخ

( و 3096) 3پاسکيوال-(، مدرانو و االرت3096) 9گوپتا و همکاران
 (3096) 9 منزز -نيوز و دیاز

 نوآوري بازاریابي
 896/0 نوآوري غير فني

 نوآوري سازماني (3097) 0( و آذر و سيابوسچي3098) 4انزوال رومن و همکاران

 806/0 عملکرد نوآورانه ندارد (3097) 7( و لي و همکاران3098) 6هورتادوتورس و همکاران

 897/0 عملکرد محصول ندارد (3099) 1( و گاندي و همکاران3098) 8بروس و همکاران

 849/0 عملکرد بازار ندارد (3097) 99( و نمکووا3098) 90سيوم و ليان
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 هاتحليل دادهوتجزيه

به کار گرفته شده است. مدل  9افزار ليزرلیابي معادالت ساختاري و نرمها، روش مدلبراي بررسي فرضيه
ساختاري، رویکرد آماري جامعي  ضيهمعادالت  شاهده براي آزمون فر هایي درباره روابط بين متغيرهاي م

ترین و در حال حاضاار، یکي از قوي (.9911شااده و متغيرهاي مکنون اساات )دهقاني ساالطاني و آذر، 
سبترین روش ست و از طرفي هاي تجزیه و تحليل در تحقيقامنا ت بازاریابي، تجزیه و تحليل  ند متغيره ا

ه هاي پيچيدهاي تجزیه و تحليل ساختارهاي دادهترین روشسازي معادالت ساختاري یکي از اصليمدل
ها، تجزیه و تحليل همزمان  ندین متغير مسااتقل و وابسااته و و  ند متغيره اساات که ویژگي اصاالي آن

 (.9917يم و ميانجي است )محسنين و اسفيداني، همچنين بررسي اثرات غيرمستق
 

 KMOآزمون 

جهت حصاااول اطمينان از کفایت  KMOساااازي معادالت سااااختاري باید آزمون پيش از انجام مدل
 6/0( مقدار مناساااب براي این شااااخص را باالي 9918گيري انجام شاااود. مومني و فعال قيومي )نمونه
 دانند. نتایج مربوط به این آزمون در جدول زیر ارائه شده است. مي
 

 و عدد آزمون بارتلت KMO. عدد 3جدول 

 نتيجه و عدد آزمون بارتلت KMOعدد  متغير

 نوآوري بازاریابي
KMO= 849/0  

Sig=  000/0  
ها شرایط مورد نياز براي اجراي تحليل داده

 عاملي را دارند.

 نوآوري سازماني
KMO= 741/0  

Sig=  000/0  
ها شرایط مورد نياز براي اجراي تحليل داده

 عاملي را دارند.

 عملکرد نوآورانه
KMO= 897/0  

Sig=  000/0  
ها شرایط مورد نياز براي اجراي تحليل داده

 عاملي را دارند.

 عملکرد محصول
KMO= 787/0  

Sig=  000/0  
ها شرایط مورد نياز براي اجراي تحليل داده

 عاملي را دارند.

 عملکرد بازار
KMO= 708/0  

Sig=  000/0  
ها شرایط مورد نياز براي اجراي تحليل داده

 عاملي را دارند.
 

شاهده ميهمان شاخص کفایت نمونهطور که در جدول باال م  گيري براي هرشود با توجه به اینکه مقدار 
 است.گيري مورد تأیيد باشد، در نتيجه کفایت نمونهمي 6/0یک از متغيرها باالي 

 

 آزمون نرمال بودن متغيرهاي پژوهش

اسميرنوف استفاده شده است. دراین  -ها، از آزمون کلموگورفجهت بررسي و اطمينان از نرمال بودن داده
صميم ) صفر رد مي %0( کمتر از P-Valueآزمون اگر معيار ت شد فرض  توانند از ها نميشود یعني دادهبا

                                                                                                                             
1- LISREL 
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شند. نتایج بدست آمده از آن در جدول یک توزیع خاص مانند نرمال،  سن، نمایي یا یکنواخت با ارائه  4پوا
 شده است.

 

 هااسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده -. نتایج آزمون کلمگورف2جدول 

 عملکرد بازار عملکرد محصول عملکرد نوآورانه نوآوري سازماني نواوري بازاریابي اسميرنوف-کلموگورف

 نرمالهاي شاخص
81/3 93/9 79/3 69/3 67/3 

69/0 77/0 73/0 89/0 71/0 

 13/9 80/9 88/9 91/9 91/3 مقدار آزمون

 081/0 946/0 449/0 076/0 939/0 سطح معناداري

 

سطوح معني داري باالتر از  ست لذا نرمال بودن تمامي متغيرها در  00/0با توجه به این که تمامي  ا
 .گرددپذیرش واقع ميمورد  %10اطمينان سطح 
 

 آزمون همبستگي 
باشااند، از تحليل همبسااتگي پيرسااون براي بررسااي ارتباط بين از آنجایي که تمامي متغيرها نرمال مي

ارائه شااده اساات. نتایج تحليل  0متغيرها اسااتفاده خواهد شااد. نتایج حاصاال از همبسااتگي در جدول 
 توان ادعا نمود که درباشااد و مييرهاي تحقيق ميدار بين متغدهنده وجود رابطه معنيهمبسااتگي نشااان
صد تمامي متغيرهاي تحقيق داراي رابطه معني 11/0سطح اطمينان  شند. نوآوري دار با یکدیگر ميدر با

 بازاریابي بيشترین همبستگي را با عملکرد نوآورانه دارد.

 . نتایج آزمون همبستگی پیرسون2جدول 

 عملکرد بازار عملکرد محصول عملکرد نوآورانه نوآوري سازماني نوآوري بازاریابي نام متغير

نوآوري 
 بازاریابي

 430/0 939/0 031/0 961/0 9 ضریب همبستگي

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 سطح معني داري

نوآوري 
 سازماني

 988/0 371/0 963/0 9 961/0 ضریب همبستگي

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 سطح معني داري

عملکرد 
 نوآورانه

 308/0 399/0 9 963/0 031/0 ضریب همبستگي

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 سطح معني داري

عملکرد 
 محصول

 904/0 9 399/0 371/0 939/0 ضریب همبستگي

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 سطح معني داري

عملکرد 
 بازار

 9 904/0 308/0 988/0 430/0 ضریب همبستگي

 000/0 000/0 000/0 000/0 000/0 سطح معني داري

 

 ها و مدلآزمون فرضيه

، 040/0در این مدل  RMSEAارائه شده است. شاخص  9و  3شده پژوهش در شکل خروجي مدل آزمون
محاسبه شد.  ون  14/0معادل  NFIو شاخص  10/0معادل  CFI، شاخص 14/0معادل  NNFIشاخص 
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سب مدل  10/0نيز باالي  NFIو  NNFI ،CFIکم و مقدار  RMSEAمقدار  ست، اعتبار و برازندگي منا ا
 9تر از است که پایينمحاسبه شده 00/3شود. نسبت کاي دو به درجه آزادي در این پژوهش اول تأیيد مي

؛ دهقاني ساالطاني و همکاران، 3091بودن آن نشااان از برازندگي باالي مدل اساات )فيه و همکاران، 
 توان به نتایج تحليل مدل معادالت ساختاري اتکاء کرد.(. بنابراین مي9918

 

 های نیکویی برازش برای مقادیر سمت راست و چپ مدل. شاخص2جدول 

 نتیجه حد مطلوب بعد شاخص های برازش مدلمعیار ردیف

 2 کاي دو نسبي 1
𝑑𝑓⁄  قابل قبول 9 > 00/3 

 برازش خوب RMSEA 040/0 < 9/0 ریشه ميانگين مجذورات تقریب 2

 قابل قبول حدود صفر PMR 061/0 هاریشه مجذور مانده 3

 بسيار خوب NFI 14/0 > 10/0 شاخص برازش هنجار شده 2

 بسيار خوب NNFI 14/0 > 10/0 شاخص نرم برازندگي 2

 بسيار خوب CFI 10/0 > 10/0 شاخص برازش تطبيقي 2

 بسيار خوب RFI 19/0 > 10/0 شاخص برازش نسبي 2

 بسيار خوب IFI 10/0 > 10/0 شاخص برازش اضافي 2

 بسيار خوب GFI 19/0 > 10/0 شاخص برازندگي 1

 بسيار خوب AGFI 19/0 > 10/0 یافتهبرازندگي تعدیل 13

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 

 های پژوهش در حالت ضرایب استاندارد. آزمون مدل معادالت ساختاری برای فرضیه2شکل 
 

 

 

 

 

 راهنما:

 NOBنوآوري بازاریابي: 

 NOSنوآوري سازماني: 

 AMNعملکرد نوآورانه: 

 AMMعملکرد محصول: 

 AMBعملکرد بازار: 
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 های پژوهش در حالت ضرایب معناداری. آزمون مدل معادالت ساختاری برای فرضیه3شکل 
 

شاخص شده در جدول  AVEو  CRهاي همچنن  سبه  سبه گردید که مقادیر محا  7براي مدل محا
  است.آورده شده

   

 محاسبه شده AVEو  CR. مقادیر 2جدول 

 نتيجه حد مطلوب بعد شاخص معيارهاي برازش مدل ردیف

 قابل قبول CR 86/0 > 7/0 پایایي ترکيبي 9

 قابل قبول AVR 74/0 > 0/0 روایي همگرا 3

   

است. با استفاده از نتایج جدول ( گزارش شدهtضریب مسير به همراه مقادیر معناداري ) 8در جدول 
 است. پرداخت که در ادامه آورده شدههاي پژوهش توان به بررسي فرضيهمي 8
   

 . ضرایب مسیر و مقادیر معنادار مربوط به آن2جدول 

 تأیيد یا رد فرضيه t ضریب مسير مسير فرضيه

 تایيد 01/90 44/0 نوآوري بازاریابي           نوآوري سازماني 9

 تایيد 04/0 33/0 عملکرد نوآورانه           نوآوري سازماني 3

 تایيد 69/6 31/0 عملکرد بازار           نوآوري سازماني 9

 تایيد 80/99 09/0 عملکرد نواورانه            نوآوري بازاریابي 4

 تایيد 19/0 90/0 عملکرد بازار           نوآوري بازاریابي 0

 تایيد 46/7 90/0 عملکرد محصول            عملکرد نوآورانه 6

 رد 99/0 03/0 عملکرد بازار            نوآورانهعملکرد  7

 تایيد 01/4 97/0 عملکرد بازار           عملکرد محصول 8

 

 راهنما:

 NOBنوآوري بازاریابي: 

 NOSنوآوري سازماني: 

 AMNعملکرد نوآورانه: 

 AMMعملکرد محصول: 

 AMBعملکرد بازار: 
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ضيه ضرایب بهدر آزمون فر ساختاري،  ستفاده از مدل معادالت  ستهاي مورد ن ر با ا آمده زماني د
کو کتر باشاااد  -16/9و از عدد  بزرگتر 16/9ها از عدد باشاااند که مقدار آزمون معناداري آنمعنادار مي
(. ضااریب معناداري 9917نژاد و دهقاني ساالطاني، ؛ ابراهيمي9916؛ صاافرنيا و همکاران، 9911)زارعي، 

 69/6و  04/0، 01/90ميان نوآوري سااازماني با نوآوري بازاریابي، عملکرد نوآورانه و عملکرد بازار برابر با 
سازماني تأثيرمي شد. بنابراین نوآوري  معناداري روي نوآوري بازاریابي، عملکرد نوآورانه و عملکرد بازار  با

 19/0و  80/99دارد. ضاااریب معناداري ميان نوآوري بازاریابي با عملکرد نوآورانه و عملکرد بازار برابر با 
 باشاااد. بنابراین نوآوري بازاریابي تأثير معناداري روي عملکرد نوآورانه و عملکرد بازار دارد. ضاااریبمي

باشد. بنابراین مي 99/0و  46/7معناداري ميان عملکرد نوآورانه با عملکرد محصول و عملکرد بازار برابر با 
ناداري روي  تأثير مع نه  ما عملکرد نوآورا ناداري روي عملکرد محصاااول دارد؛ ا تأثير مع نه  عملکرد نوآورا

باشد. بنابراین مي 01/4ازار برابر با عملکرد بازار ندارد. ضریب معناداري ميان عملکرد محصول و عملکرد ب
ضااریب مسااير به همراه  1عملکرد محصااول تأثير معناداري روي عملکرد بازار دارد. همچنين در جدول 

شدهtمقادیر معناداري ) ستقيم متغيرهاي پژوهش گزارش  سي اثرات غيرم ستفاده از ( براي برر ست. با ا ا
 ميانجي متغيرهاي نوآوري بازاریابي و عملکرد نوآورانه پرداخت.توان به بررسي نقش نتایج این جدول مي

 

 . اثرات مستقیم و غیرمستقیم1جدول 

 اثرات متغير

 اثر کل اثر غيرمستقيم اثر مستقيم متغيرهاي وابسته ميانجيمتغيرهاي  متغيرهاي مستقل ردیف

 عملکرد نوآورانه نوآوري بازاریابي نوآوري سازماني 9
04/0 41/930 09/999 

33/0 39/0 40/0 

 عملکرد بازار عملکرد نوآورانه  نوآوري سازماني 3
69/6 61/981 93/916 

31/0 09/0 90/0 

   

سازماني و عملکرد نوآورانه از طریق متغير ميانجي  ستقيم ميان نوآوري  ضریب معناداري اثر غيرم
نوآوري سازماني، تأثير معناداري روي عملکرد نوآورانه باشد. بنابراین مي 41/930نوآوري بازاریابي برابر با 

 دارد. در نتيجه متغير نوآوري بازاریابي به عنوان متغير ميانجي در تأثير دو متغير فوق ایفاي نقش دارد.

سازماني و عملکرد بازار از طریق متغيرهاي ميانجي  ستقيم ميان نوآوري  ضریب معناداري اثر غيرم
باشاااد. بنابراین نوآوري ساااازماني، تأثير معناداري روي عملکرد بازار مي 61/981ر با عملکرد نوآورانه براب

 .دارد. در نتيجه متغيرهاي عملکرد نوآورانه به عنوان متغير ميانجي در تأثير دو متغير فوق ایفاي نقش دارد
 

 گيريبحث و نتيجه
هاي غير فني بر عملکرد بازار با تبيين نقش ميانجي بررساااي تأثير نوآوريمطالعه هدف پژوهش با این 

 دهدکه نوآوريها نشان مي. یافتههاي صادرکننده مواد غذایي انجام شده استدر شرکتعملکرد نوآورانه 
اران فتار و همکرسااازماني بر نوآوري بازاریابي تاثيرمثبت و معناداري دارد؛ این نتيجه با نتایج تحقيق نيک

کاران )9914) کار )3096( و پينو و هم کار و ا کاران )3093(، ا مانپور و هم کاران 3001(، د (، والکر و هم
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شنان )3099) شان 3099( و گاندي و همکاران )3000(، گوپاالکری ست آمده ن ( همخواني دارد. نتایج به د
د. بنابراین هر ه ميزان نوآوري دهد نوآوري ساااازماني بر عملکرد نوآورانه تأثير مثبت و معناداري دارمي

شود ميزان عملکرد نوآورانه افزایش خواهد یافت. نتایج این بخش با نتایج تحقيق، تاري  شتر  سازماني بي
شنان )3001(، دمانپور و همکاران )9919(، جعفري و همکاران )9913یان درونکال ) ( و 3000(، گوپاالکری

نوآوري سااازماني بر عملکرد بازار تایج حاکي از ان اساات که (  همخواني دارد. ن3099گاندي و همکاران )
در نتيجه هر ه ميزان نوآوري سازماني بيشتر شود ميزان عملکردبازار افزایش  تأثير مثبت و معناداري دارد.

( و 3099(، گاندي و همکاران )9919خواهد یافت. نتایج این بخش با نتایج تحقيق جعفري و همکاران )
نوآوري بازاریابي بر هاي به دساات آمده نشااان داد که ( همخواني دارد. یافته3099ان )مریليس و همکار

( 9914هاي تحقيق نيک رفتار و همکاران )این نتایج با یافته عملکرد نواورانه تأثير مثبت و معناداري دارد؛
نابراین ب معناداري دارد.نوآوري بازاریابي بر عملکرد بازار تأثير مثبت و همخواني دارد. نتایج نشااان داد که 

هر ه ميزان نوآوري بازاریابي بيشاااتر شاااود ميزان عملکرد بازار افزایش خواهد یافت. نتایج این بخش با 
نتایج به  ( همخواني دارد.3096( و پينو و همکاران )9919نتایج تحقيق سااعيدي آراني وسااعيدي آراني )

لکرد محصول و عملکرد بازار تأثير مثبت و معناداري دست آمده حاکي از آن بود که عملکرد نوآورانه بر عم
( 9919(، ساااعيدي آراني و ساااعيدي آراني )9916. نتایج این فرضااايه با نتایج تحقيق نيک رفتار )دارد

ج نتایج این بخش با نتای عملکرد محصاااول بر عملکرد بازار تأثير مثبت و معناداري دارد. همخواني ندارد.
( همخواني 3096( و پينو و همکاران )9919عيدي آراني و سااعيدي آراني )(، ساا9916تحقيق نيک رفتار )

 دارد.
ند کتاثير نوآوري بازاریابي به ميزان زیادي بر موفقيت محصااوالتي که شاارکت در بازار عرضااه مي

شترک مورد ارزیابي قرار گيرند.  صول به طور م سپس نوآوري بازاریابي باید با نوآوري مح ستگي دارد.  ب
ند و هاي سااازماني توجه کهاي الزم براي توليد نوآوريشاارکت باید به توسااعه منابع و قابليت اسااتراتژي

دستيابي به عملکرد برتر در بازار را تيمين کند . نتایج این مطالعه مي تواند تصميمات استراتژیک مدیران 
که  دهدنشااان مي ها براي دسااتيابي به عملکرد برتر تحت تاثير قرار دهد. همچنين این مطالعهشاارکت
سبت به نوآورينوآوري سازماني ن شتري بر عملکرد ميهاي  ليل که گذارد، به این دهاي بازاریابي تاثير بي
ساس دیگر نوآوري سازماني ا ست. به این ترتيب نتایج مي انواع نوآوري از جمله نوآوريهاي  هاي فني ا

ین نوآوري بنابرا نوظهور را تحت تاثير قرار دهد.تواند تصميمات استراتژیک سياستگذاران در اقتصاد هاي 
سااب وري، و رقابت در کیک عامل کليدي براي بقاي کسااب و کار، پيشاارفت، توليد اشااتغال، بهبود بهره

 .وکار است
شرکت مياز طرفي،  سي به بازارهاي خارجي،  ستر سطح د سترش  سطح باالتري از با گ تواند به 

ام تر از نرخ اسمي توليد کند، برسد. این امر باعث کاهش بهاي تمایينکارایي بيشتر در صورتي که پ-توليد
ستيابي به نرخ سود باالتر ميشده واحد و د صتهاي  صادرات فر هاي ایجاد تنوع در بازار را براي شود. 

هاي رشاااد متفاوت در بازارهاي برداري از نرخکند. به عالوه به شااارکت اجازه بهرهها ایجاد ميشااارکت
 دهد. را داده و وابستگي شرکت به یک بازار خاص را کاهش ميمتفاوت 
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با توجه به تأیيد شدن فرضيه اول، دوم و سوم تحقيق مبني بر اینکه نوآوري سازماني بر نوآوري 
 شود:داري دارد، پيشنهاد ميبازاریابي، عملکرد نوآورانه و عملکرد بازار تأثير مثبت معني

-هاي جدید قيمتروش هاي جدید ترفيع و تبليغات،و فروش )تکنيکهاي جدید بازاریابي از روش -

هاي جدید براي توليد محصوالت(  براي هاي بازاریابي جدید براي توزیع محصوالت و طراحيکانال گذاري
 شود.فروش محصوالت استفاده 

 يد )عمليات(.لتجدید ساختار سازماني براي تسهيل هماهنگي بين وظایف مختلف مانند بازاریابي و تو -
 هاي استراتژیک و کسب و کار مشترک در بلندمدت.تجدید ساختار سازماني براي تسهيل همکاري -

با توجه به تأیيد شدن فرضيه  هارم و پنجم تحقيق مبني بر اینکه نوآوري بازاریابي بر عملکرد نوآورانه 
 شود:داري دارد، پيشنهاد ميو عملکرد بازار تأثير مثبت معني

 ها، به نوآوري و کيفيت محصوالت جدید معرفي شده توجه ویژه شود.هاي کاري و روشر فرآیندد -
 ندکتجدید سيستم مدیریت و ذهنيت شرکت هماهنگ با محيطي که آن شرکت در آن فعاليت مي -

با توجه به تأیيد شدن فرضيه ششم و هفتم تحقيق مبني بر اینکه عملکرد نوآورانه بر عملکرد محصول 
 شود:داري دارد، پيشنهاد ميعملکرد بازار تأثير مثبت معني و

 قبل از ورود رقبا، محصول جدید به بازار معرفي گردد. مدیران باید به امر مهم توجه داشته باشند که -
هاي توليد دو فاکتور مهم در عملکرد محصول پذیري در حجم توليد و کارایي در هزینهانعطاف -
 ارتقاي عملکرد محصول باید مورد توجه قرار گيرند.باشند که براي مي

با توجه به تأیيد شدن فرضيه هشتم تحقيق مبني بر اینکه عملکرد محصول بر عملکرد بازار تأثير مثبت 
 شود:داري دارد، پيشنهاد ميمعني
سرعت توليد و تحویل به موقع محصول به مشتري و همچنين توجه به انطباق کيفيت براي رضایت  -

 مشتري و رشد سودآوري مد ن ر قرار گيرد.
هایي قرار دارد. اول اینکه، تحقيق حاضر این پژوهش همچون سایر تحقيقات تحت تأثير محدودیت

هاي صادرکننده مواد غذایي تمرکز کرده است. در نتيجه بر روابط بين متغيرهاي مطالعه در ميان شرکت
هاي ذاتي ابزار جامعه قابل تعميم هستند. دوم، محدودیت به این هاي به دست آمده از این پژوهشیافته

 شود در تحقيقات آتي، مدل مفهوميباشد. با این حال پيشنهاد ميگيري ميسنجش از قبيل خطاي اندازه
ود شهاي صادرکننده نيز مورد بررسي و آزمون قرار گيرد؛ پيشنهاد ميپژوهش در سایر صنایع و شرکت

ي بازاریابي و نوآوري سازماني(، عملکرد نوآورانه و عملکرد محصول با متغيرهاي نوآوري غير فني )نوآور
ر شود ددیگري  ون عملکرد غير مالي، دوسوتواني سازماني و ... مورد مطالعه قرار گيرد؛ پيشنهاد مي

ر هاي ترکيبي استفاده شود. دها همانند مصاحبه و روشآوري دادههاي جمعمطالعات آتي از سایر روش
هاي بسيار مهم نوآوري غيرفني در صنعت غذایي تلقي حالي که نوآوري سازماني و نوآوري بازاریابي، جنبه

شود در تحقيقات آینده شوند، دوسوتواني نوآوري نيز از اهميت زیادي برخوردار است. پيشنهاد ميمي
 .شوددوسوتواني نوآوري و نقش آن در عملکرد نوآورانه و عملکرد بازار بررسي 
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