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 چکیده

که موتور اقتصاد نوین است  همچنین  ایده ها و دانش را به کاال و خدمت تبدیل میکند می باشد نوآوری در حال تبدیل به یک مولفه کلیدی در سیاستگذاری 

هدف از  تشان را برآورده سازیم.ارات فن آوری ،نیازهای مشتریان را شناسایی کرده و انتظاری،مفهوم نوآوری در بازاریابی ما را قادر می سازد تا همگام با تغی

از نظر گردآوری داده ها از نوع توصیفی  که می باشد بین فرهنگ نوآوری و عملکرد بازار با در نظر گرفتن ابداع محصول و بازاریابیبررسی رابطه پژوهش حاضر 

.در برای جمع آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و توزیع پرسش نامه استفاده شده است هدف ،کاربردی می باشد.پیمایشی از شاخه میدانی است و از نظر 

و بازار گستر پگاه منطقه چهار اصفهان پگاه  )شیر(این تحقیق ،جامعه آماری سه سطح مدیران)مدیران ارشد،مدیران میانی و مدیران عملیاتی(شرکت لبنیاتی

بررسی و  آلفای کرونباخپایایی پرسش نامه توسط پرسش نامه بازگردانده شد، 96زیع و پرسش نامه تو105که  می باشدحجم نمونه از طریق سرشماری .میباشد

انجام شده پرداخته شد و باطی به تجزیه و تحلیل آماری مطالعات نبا استفاده از روش های است.میباشدیی و اعتبار باالی پرسش نامه که بیانگر پایا % است93

پیشنهاد میگردد که با حمایت از خالقیت ها،ابتکارها  .و کلیه فرضیه ها تایید گردید مبادرت شده استSPSS 22نرم افزار  طریق برای آزمون فرضیه ها از

عملکردشان را تقویت کنند همچنین تفکر ما بهترین هستیم ،به ما  ،،نوآوری بازاریابی در شکل دهی به محصوالت وخدمات ، فرایندهای جدید و بازارهای جدید

 تغییر یابد. همیشه باید بهترین بمانیم
 

 راریابی،نوآوری محصول،عملکرد بازا،نوآوری بازفرهنگ نوآوری :های اصلی هواژ

مقدمه -1

مشخص است که نوآوری تأثیر قابل توجهی بر روی عملکرد شرکتها دارد. 

اغلب مطالعاتی که بر روی رابطه بین اثربخشی نوآوری و اندازه شرکت 

ها از نظر بهبود عملکرد بازار و  متمرکز هستند تنها به دنبال درک یافته

بهره برداری از فرصت های جدید بازار هستند. این رابطه خاص برای 

، همچنین شرکتهای بزرگ بیشتر به وجود 1شرکتهای کوچک و متوسط

آمده است. به دلیل تعداد و سهم قابل توجه نیروی کار درگیر آنها، 

کنند.  بازی میشرکتهای کوچک و متوسط نقشی حیاتی در اقتصادها 

بنابراین، تقویت جنبه های نوآوری و دانش شرکتهای کوچک و متوسط 

آورد، زیرا نوآوری کلید رقابت پذیری  فرصت های بزرگی را به ارمغان می

                                                           
1 SMEs 

*s.safaei@irandairy.ir- 
 

ش خصوصی دراز مدت است و نویدبخش سود بیشتر در رابطه با عملکرد بخ

قبلی که عملکرد بر خالف مطالعات فراوان  [1].باشد و توسعه اقتصادی می

دهند، این مطالعه نگاه  بازار را به عنوان یک بُعد از عملکرد شرکت نشان می

ی بین مفاهیم نوآوری که عملکرد بازار را  شفاف تری را در مورد رابطه

دهد.اولین هدف بر برجسته نمودن اهمیت نوآوری  کنند ارائه می هدایت می

ل در شرکتهای کوچک و بازار و فرهنگ نوآوری بر روی نوآوری محصو

ی مراحل  متوسط داللت دارد. بنابراین، الزم به ذکر است که نوآوری در همه

رقابت حائز اهمیت بوده و ثروت و رفاه را در محیط کسب و کار برای 

کنند که  کند. برخی محققین چنین استدالل می شرکتها فراهم می

ی محصول شرکتهای کوچک سرمایه گذاری بیشتری را بر روی نوآور

بنابراین، این مطالعه تنها به اثر نوآوری  [3] کنند تا نوآوری فرآیند می

کند. شرکتها باید فرهنگ نوآوری را  محصول بر روی عملکرد بازار توجه می
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در شیوه های خود اِعمال کنند، تا بتوانند از نظر محصوالت و خدمات 

ییر فرهنگ سازمانی نوآورانه موفق شوند. این خالقیت، توانمندسازی، و تغ

آورد. مدارک و شواهد تجربی نشان  است که نوآوری را به حرکت در می

خواهند موفق باقی مانده و محصوالت جدید  دهند که اگر شرکتها می می

تولید کنند ایجاد، حفظ و ترفیع یک فرهنگ نوآوری حائز اهمیت است. با 

فرهنگ نوآوری در  این حال، علیرغم توجه به موضوع نوآوری بازاریابی و

ادبیات تحقیق، تحقیقات قبلی به اندازه کافی سهم فرهنگ نوآوری و اثر 

 . نوآوری بازاریابی بر روی نوآوری محصول را تجزیه و تحلیل نکرده اند

های نوآوری  دومین موضوع مطالعه پرداختن به اهمیت استراتژی[17]

 باشد.  زار برتر میبازاریابی و نوآوری محصول هنگام توجه به عملکرد با

کنیم عملکرد بازار  ایده اصلی پشت این تحقیق این است که وقتی تالش می

های نوآوری  را ارتقاء دهیم نوآوری بازاریابی یک پیش نیاز است. استراتژی

بازار و محصول مشارکت کنندگان کلیدی در عملکرد بازار هستند. رقابت 

ازار شده است، در حالیکه پذیری تبدیل به یک عنصر ضروری بقاء در ب

کنند، مثالً به شرکت  فعالیت های نوآوری ارزش و فواید برتر را ایجاد می

 دهند تا خود را از سایر رقبا متمایز نماید.  اجازه می

توانند به طور مؤثری از نوآوری بازار به  شرکتهای کوچک و متوسط می

یده استفاده منظور فروش محصوالت و خدمات متمایز در محیط های پیچ

دهد که نوآوری محصول بر روی  . ادبیات تحقیق نوآوری نشان می[11] کنند

، تمرکز بر روی تأثیر فعالیتهای قبلی گذارد. در تحقیقات عملکرد تأثیر می

نوآورانه بر روی عملکرد بازار بود. این مطالعه با آشکار ساختن یک شیوه در 

ی یک فرهنگ  در آن توسعه ادبیات تحقیق حاضر سهیم است؛ شیوه ای که

نوآوری و نوآوری بازاریابی منحصر به فرد موفقیت نوآوری محصول را برای 

کند که  همچنین تأکید می .[1]کند شرکتهای کوچک و متوسط فراهم می

ایجاد استراتژی های بازاریابی نوآورانه و قابلیت های نوآوری محصول 

 کند.  و متوسط حفظ می عملکرد بازار برتر را در بخش شرکتهای کوچک

ی نظری مدل آغاز  این مطالعه با بحث در مورد ادبیات تحقیق و پس زمینه

شود، و به دنبال آن توصیف روش آمده و نمونه ها و معیارها بررسی  می

دهند، در حالیکه یک بررسی  شوند. بخشهای نهایی نتایج را ارائه می می

را برجسته  حیاتی و راه های ممکن برای تحقیقات آینده

شان، از نظر رشد  شرکتهای کوچک و متوسط با توجه به اهمیت[.2]کنند می

کنند نیازمند  اقتصادی و نقش مهمی که در بسیاری از اقتصادها بازی می

% از 95توجه و تجزیه و تحلیل بیشتری هستند. در سراسر دنیا بیش از 

باالیی از که درصد  شرکتها به صورت شرکتهای کوچک و متوسط هستند

تفاوت این شرکتها با [.15]یز به خود اختصاص می دهندشکست را ن

شرکتهای بزرگ از نظر انعطاف پذیری، مالکیت، محدودیت های منابع و 

ی برخی از این ویژگیها،  فرآیندهای تصمیم گیری است و در نتیجه

شرکتهای کوچک و متوسط درصد باالیی از شکست را متحمل میشوند که 

کست آنها فقدان رهبری ، مقاومت در برابر تغییر و فرآیندهای دالیل ش

. به این ترتیب، مجبور هستند تا به دنبال [1]برنامه ریزی غیر رسمی است

راه های مختلفی باشند که یک مزیت رقابتی نظیر نوآوری، افزایش بهره 

د در توان وری، و بازاریابی را ارتقاء داده و حفظ کنند. نوآوری بازاریابی می

نوآورانه کردن محصوالت و بهبود عملکرد بازار نقشی کلیدی ایفاء نماید. 

ی بین نوآوری بازار و  ی حاضر تمرکز بر روی رابطه بنابراین، تالش مطالعه

با توجه به اندازه  . [8] باشد نوآروی محصول، از نظر عملکرد بازار برتر می

ه منظور اصالح معایب سازمانها، نوآوری مهمترین عامل حیاتی است که ب

استفاده می شود.  علیرغم انعطاف پذیری شرکتها و توانایی آنها در پاسخ 

سریع به نیازهای بازار، گرایش برای نوآوری محصول در شرکتهای بزرگ 

 [.4]نسبت به شرکتهای کوچکتر باالتر است

تحقق حال حاضر به بررسی عملکرد نوآوری بازاریابی،فرهنگ نوآوری 

محصول و عملکرد بازار در شرکت شیر پگاه اصفهان و بازارگستر ،نوآوری 

الزم به ذکر است شرکتهای تحت پوشش پگاه منطقه چهار می پردازد. 

شرکت صنایع شیر ایران با نام تجاری پگاه و بازارگستر های پگاه مجموعه 

هر گونه تغییرات سیاسی در کشور باعث تغییرات که ای دولتی میباشند 

با نحوه مدیریت و و ر رده مدیران عالی این مجموعه می شود فراوانی د

و این امرموجب می شود   می گردنددیدگاههای متفاوتی وارد این مجموعه 

به جای صرف زمان بیشتر برای بهبود کیفیت، نوآوری و عملکرد بازار در 

تولید محصوالت لبنی خود ،سرگرم تغییر و تحوالت شوند. آنچه حائز اهمیت 

اشد این است که  در سالهای اخیر مدیران میانی و عملیاتی می ب

جوان،باتجربه و متخصص خود را با موج این اتفاقات همراه کرده و همواره 

در پی بهبود عملکرد خود میباشند وبرنامه های بلند مدت خود را برای 

موفقیت و بهبود عملکرد پگاه در نوآوری محصول ،عملکرد بازار و نوآوری 

یابی پیگیری و اجرا مینمایند. مدیران ارشد نیز این شرایط را فراهم بازار

نموده اند که در دنیای رقابتی محصوالت ،تغییرات مانعی در روند برنامه ها 

ایجاد ننموده بلکه به شکلی هموارتر نیز انجام پذیرد. با توجه به رقابت شدید 

اده است محقق بر آن در صنایع لبنی که عملکرد بازار را تحت تاثیر قرار د

است با توجه به سابقه و قدمت خود در شرکت و جامعه آماری از طریق 

درشرکت شیر پگاه اصفهان  R&Dنوآوری محصول و بازاریابی و تقویت واحد 

 و بازار گستر پگاه منطقه چهاردر بهبود این روند، نقشی اساسی داشته باشد.
نوآوری و عملکرد بازار با در بررسی رابطه بین فرهنگ تحقیق  هدف اصلی

 است. نظر گرفتن ابداع محصول و بازاریابی

 پیشینه نظری پژوهش -2

نوآوری همانند مولفه اجباری رقابت پذیری می باشد که محصول یا فرایند 

جدید یا بهبود یافته ، رویکرد بازاریابی جدید و رفتار سازمانی جدید در 

رض می گردد که این نوع شیوه های کسب و کار را شامل می گردد .ف
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 نواوری ها از طریق راه اندازی قابلیت و تطبیق تغییرات فناورانه باعث بهبود

. قابلیت نوآوری به توانایی تجمیعی برای  [1]شرکت ها می شوند عملکرد

بهبود فناوری موجود و خلق فناوری جدید گفته می شود که از منابع داخلی 

آوری که برای محصوالت ، فرایند ها ، . نو [14]و بیرونی منتج می شوند

نوآوری های بازاریابی و سازمانی به صورت مجزاء یا ترکیبی اعمال شده 

است ، برای توسعه قابلیت کل شرکت برای شروع و حفظ تغییر فناورانه 

مورد توجه می باشد. . مطالعه حاضر به دنبال بررسی روابط بین نوآوری 

وآوری محصول و عملکرد بازار می باشد در بازاریابی ، فرهنگ نوآوری ، ن

تمرکز می کند . دلیل منطقی برای  شرکتهای کوچک و متوسطحالی که بر 

برگزیدن این فاکتور ها و بر حسب تجزیه و تحلیل فعالیت های نوآورانه 

شرکتهای کوچک و متوسط درون ایران و بازار های در حال ظهور نظیر 

چین ، برزیل ، هند و روسیه است که ثابت می کند  عملکرد نوآوری و 

بی نهایت مهم می  چک و متوسطشرکتهای کو بازاریابی در هدایت عملکرد

باشد .مطالعه با هدف تعیین ساختار های مناسب مورد نیاز برای خلق بر 

 اساس بهبود مدل فناورانه به تجزیه و تحلیل ادبیات تحقیق در نوآوری در

  می پردازد . شرکتهای کوچک و متوسط

ند تا همچنین مطالعه از بازنگری مبتنی بر منبع مزیت رقابتی استفاده می ک

برعملکرد تاثیر  شرکتهای کوچک و متوسط توضیح دهد چگونه منابع داخلی

. مزیت رقابتی می تواند [7]می گذارند و رقابت پذیری را تشویق می کنند

در کسب درک عمیق تر موفقیت این قبیل شرکت ها در مقایسه با دیگر 

وابسته  کسب و کار ها سودمند باشد. رابطه بین متغیر های مستقل و متغیر

، شناسایی ساختار های مستقل  شرکتهای کوچک و متوسط عملکرد های

راهبرد به عنوان راهبرد نوآوری ، فرهنگ نوآوری ، روابط تامین کننده و 

شرکتهای کوچک و روابط فناورانه و چگونگی تاثیر این ساختار ها بر عملکرد 

رنس های .  تحقیق حاضر در رف[1]در مطالعه پذیرفته شده استمتوسط 

 شرکتهای کوچک و متوسطترزو ویسکی استدالل می کند که عملکرد بازار 

بر اساس چارچوب های مرتبط با نوآوری می باشد . این دیدگاه بیشتر برای 

از چشم انداز  شرکتهای کوچک و متوسطایجاد رابطه ماهیت نوآورانه 

نوآوری در نوآورانه توسعه یافته است . تعدادی از چارچوب های مرتبط با 

این رابطه به عنوان متغیر های بالقوه برای محدود کردن در مدل توسط 

محققان بیشمار استفاده شده بودند. اینها شامل مدل کسب و کار ، رقابت 

 . [2]پذیری ، فرهنگ و فناوری می باشند

بازاریابی و نوآوری به طور برابر از موفقیت بعضی شرکت ها حمایت می  

های مدیریت و بازاریابی برجسته شده بودند . از اینرو ،  کنند و در مجله

مطالعه حاضر از معیار های مبتنی بر نوآوری بازاریابی ، نوآوری محصول و 

فرهنک نوآوری بهره می برد. چارچوب مفهومی از طریق گروه بندی متغیر 

های مرتبط با نوآوری بر طبق سه مولفه برجسته تهیه می گردد در حالی 

شرکتهای  ص میکند چگونه این متغیر ها نقش مهمی در موفقیتکه مشخ

 .[6]بر حسب عملکرد بازار ایفاء می کنند  کوچک و متوسط

 تجربی پژوهش یشینهپ -3

  (1جدول )

 ردیف  پژوهشگران سال عنوان پژوهش نتایج

 رابطه بین نوآوری و عملکرد شرکتها نتیجه مثبت و موثر دارد.

عملکرد نوآورانه باعث افزایش عملکرد بازارو افزایش بهبود 

 عملکرد تولید دارد.

 گاندی،اوالسوی 2011 اثرات انواع نوآوری بر عملکرد شرکت

 کلیک،الپکان
1 

مثبت و معنی دار رابطه بین استراتژی نوآوری و ساختار رسمی 

 است و فرهنگ نوآوری تاثیر مثبتی برعملکرد سازمان دارد.

 ویلی 2010 رفتارهای نوآورانه و تاثیرات آن در شرکتهای کوچک و متوسط
2 

ر طول دوره نسل نوآوری همکاری تکنولوژی با تولید کننده 

 گرایش بیشتری به نوآوری محصول دارد.

 فوسا ،مینگوال ،لوپز 2015 کنندگان شروع به همکاری کنند. نوآوری محصول وقتی که باید تولید
3 

جهت گیریهای بازار ،قابلیت بازار و عملکرد محصول جدید رابطه 

 مثبت وجود دارد.

جهت گیری های بازار ،قابلیت بازار و عملکرد محصول جدید :نقش 

 میانجیگری ظرفیت جذب

 نجفی،شریفی 2016

 

4 
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 نوآوری بازاریابی

برند ،تابعی از کمکهای انجام شده نوآوری در ابتکارات نوآوری 

 توسط برند رقابتی بودن آن است.

 گوپتا  2016 بازاریابی نوآوری نتیجه رقابت است.
5 

نوآوری سازمانی و تکنولوژی ،عملکرد صادرات را هم بطور 

مستقیم و هم بطور غیر مستقیم با حفظ نوآوری تکنولوژی ارتقاء 

 میدهد.

 

تکنولوژی و عملکرد صادرات :اثرات نوآوری سازمانی،نوآوری 

 رادیکالیسم و گستردگی نوآوری

 آزار 2017

6 

فرهنگ نوآوری تاثیر زیادی بر فرایند، نسبت به محصول دارد و 

 اندازه سازمان هیچ تاثیری بر عملکرد نوآوری در محصول ندارد.

تجزیه و تحلیل فرهنگ نوآوری در عملکرد محصوالت و فرایندها در 

 یصنعت نساج

 پادیها،گومسی 2016
7 

نوآوری بازاریابی دارای رابطه مثبت و مهم با عملکرد بازار و 

 نوآوری محصول.

فرهنگ نوآوری یک منبع موثر نوآوری بازاریابی و نوآوری 

 محصول میباشد.

فرهنگ نوآوری،نوآوری بازاریابی و نوآوری محصول بر عملکرد 

 بازارهای کوچک و متوسط تاثیر می گذارد.

 آکسوی 2017

14 

سرمایه انسانی نقش مهمی و تاثیر مثبتی بر قابلیت های نوآورانه 

 فرایند داخلی داشت.

 نایدو 2010 تاثیر سرمایه فکری بر نوع قابلیت های نوآورانه مختلف در سازمانها
15 

قابلیت نوآوری از طریق معیارها بهبود دهنده و موقعیت بهتری را 

 نوآوری دارد.برای توسعه خالقیت و 

 سائونیال 2016 اندازه گیری عملکرد بر قابلیت نوآوری
16 

 منبع:تدوین پژوهشگران

 مدل پژوهش: -4

   

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی پژوهش: (1شکل )

.2017منبع:آکسوی

 فرهنگ نوآوری
 عملکرد بازار

 نوآوری محصول
H2 

H4 

H5 

H3 

H6 

H7 

H1 
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 فرضیه های تحقیق -5

فرضیه اول: بین فرهنگ نوآوری و نوآوری بازاریابی در شرکتهای شیر 

 پاستوریزه پگاه اصفهان و بازار گستر منطقه چهار رابطه وجود دارد.

بین فرهنگ نوآوری و نوآوری محصول در شرکتهای شیر  فرضیه دوم:

 اصفهان و بازار گستر منطقه چهار رابطه وجود دارد .پاستوریزه پگاه 

بین نوآوری بازاریابی و نوآوری محصول در شرکتهای شیر  فرضیه سوم:

 پاستوریزه پگاه اصفهان و بازار گستر منطقه چهار رابطه وجود دارد .

فرضیه چهارم:بین نوآوری بازاریابی و عملکرد بازار در شرکتهای شیر 

 هان و بازار گستر منطقه چهار رابطه وجود دارد .پاستوریزه پگاه اصف

فرضیه پنجم: بین نوآوری محصول و عملکرد بازار در شرکتهای شیر 

 پاستوریزه پگاه اصفهان و بازار گستر منطقه چهار رابطه وجود دارد .

فرضیه ششم: بین فرهنگ نوآوری و عملکرد بازار با در نظر گرفتن 

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان و بازار گستر نوآوری بازاریابی در شرکتهای 

 منطقه چهار رابطه وجود دارد .

فرضیه هفتم: بین فرهنگ نوآوری و عملکرد بازار با در نظر گرفتن 

نوآوری محصول در شرکتهای شیر پاستوریزه پگاه اصفهان و بازار گستر 

 منطقه چهار رابطه وجود دارد .

 روش شناسی پژوهش -6

پیمایشی از شاخه -توصیفی در این پژوهشروش گردآوری اطالعات 

به دو صورت کتابخانه ای و میدانی انجام شده است،  میدانی میباشد که

اطالعات نظری و تئوری ها از طریق اسنادی وکتابخانه ای و گردآوری 

داده ها از روش میدانی یا پیمایشی و از طریق پرسش نامه انجام 

ش به بررسی رابطه بین فرهنگ با توجه به اینکه دراین پژوه پذیرفت.

نوآوری و عملکرد بازار با در نظر گرفتن ابداع محصول و بازاریابی می 

سه سطح مدیران)مدیران  لذا واحد تحلیل در این تحقیقپردازیم،

ارشد،مدیران میانی و مدیران عملیاتی(شرکت لبنیاتی)شیر( پگاه 

م نمونه از طریق حجکه اصفهان و بازار گستر پگاه منطقه چهار میباشند 

پرسش نامه 96پرسش نامه توزیع و 105سرشماری می باشد که 

میزان  ،سن، وضعیت تأهل  ،متغیرهای کیفی جنس .بازگردانده شد

می باشد که مشخصات متغیرهای کیفی مطالعه و سابقه کار  تحصیالت 

و درصد فراوانی است. این پژوهش دارای  فراوانیتغیر، مشامل سطوح 

ه و طیف پاسخ دهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای است سوال بود53

(، 4(، موافق)3(، نظری ندارم)2(، مخالف)1که عبارتند از: کامالً مخالف)

 (. 5کامالً موافق)

پس از تنظیم پرسش نامه و پس از کسب رضایت آگاهانه و توضیح در 

مورد اهداف پژوهشی کار، از پاسخ دهندگان خواسته شد تا پرسش نامه 

برای  SPSSرا تکمیل نمایند و به منظور تحلیل داده از نرم افزار آماری 

اسیمرنف –بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کلموگروف 

آزمون 8.8استفاده گردید.مدل اصلی تحقیق نیز از طریق نرم افزار لیزرل 

 استفاده گردید.می شود ،

وش آلفای کرونباخ جهت سنجش اعتماد پرسش نامه و پایائی آن از ر

به   928/0استفاده شد که مقدار آلفای کرونباخ پرسش نامه برابر با 

 دست آمده و نشانگر قابلیت اعتماد باالی این پرسش نامه می باشد.

 

 نتیجه مدل :(2)جدول 

 ضرایب استاندارد شده  سطح معنا داری Fآماره  فرضیه

β 

 نتیجه tآماره 

 تایید شد. -2.174 -0.219 0.032 4.728 فرضیه اول

 تایید شد. -3.427 -0.333 0.001 11.743 فرضیه دوم

 .تایید شد 9.694 0.707 0.000 93.976 فرضیه سوم

 تایید شد. 5.669 0.505 0.000 32.139 فرضیه چهارم

 تایید شد. 7.243 0.598 0.000 52.254 فرضیه پنجم

 تیجه مدلن: (3)جدول

 نتیجه  Chi-Square df p-value RMSEA GFI AGFI فرضیه

 تایید شد. 1 1 0.000 0.79027 1 0.07 فرضیه ششم

 تایید شد. 0.97 0.99 0.000 0.39453 1 0.72 فرضیه هفتم

 

 



 سمیه صفایی انارکی و همکار/ بررسی رابطه بین فرهنگ نوآوری و عملکرد بازار با در نظر گرفتن ابداع محصول و بازاریابی

104 

 

 یافته های تحقیق -7

 یم 05/0( کمتر از 032/0) یسطح معنادار نکهیبا توجه به افرضیه اول: 

 یشود ، و م یخط رد م بیدرصد فرض صفر بودن ش 95 نانیباشد، با اطم

با توجه به سطح معناداری  و ردیگ یقرار م دییاول مورد تا هیتوان گفت فرض

است نشان دهنده آن است که  05/0متغیر فرهنگ نوآوری که کمتر از از 

أثیردارد این متغیر در پیشگویی متغیر وابسته )عملکرد نوآوری بازاریابی( ت

 .اما شدت آن زیاد نمی باشد

می باشد، با اطمینان  05/0( کمتر از 001/0فرضیه دوم: سطح معناداری )

، و می توان گفت فرضیه  شود می رد خط شیب بودن صفر فرض درصد 95

 فرهنگ متغیر معناداری سطح به توجه با دوم مورد تایید قرار می گیرد و

 در متغیر این که است آن دهنده نشان است 05/0 از از کمتر که نوآوری

 .تأثیردارد( محصول نوآوری عملکرد) وابسته متغیر پیشگویی

می باشد، با اطمینان  05/0( کمتر از 000/0فرضیه سوم: سطح معناداری )

، و می توان گفت فرضیه  شود می رد خط شیب بودن صفر فرض درصد 95

نوآوری  متغیر معناداری سطح به توجه با سوم مورد تایید قرار می گیرد و

 در متغیر این که است آن دهنده نشان است 05/0 از از کمتر که بازاریابی

تأثیردارد و این تاثیر بسیار زیاد ( محصول نوآوری) وابسته متغیر پیشگویی

 .می باشد

می باشد، با  05/0( کمتر از 000/0فرضیه چهارم: اینکه سطح معناداری )

، و می توان  شود می رد خط شیب بودن صفر فرض درصد 95اطمینان 

 معناداری سطح به توجه با گفت فرضیه چهارم مورد تایید قرار می گیرد.و

 که است آن دهنده نشان است 05/0 از از کمتر که بازاریابی نوآوری متغیر

 تأثیردارد.( بازار عملکرد) وابسته متغیر پیشگویی در متغیر این

می  05/0( کمتر از 000/0اینکه سطح معناداری ) به توجه فرضیه پنجم: با

، و می  شود می رد خط شیب بودن صفر فرض درصد 95باشد، با اطمینان 

 سطح به توجه با توان گفت فرضیه پنجم مورد تایید قرار می گیرد. و

 آن دهنده نشان است 05/0 از از کمتر که محصول نوآوری متغیر معناداری

 .تأثیردارد( بازار عملکرد) وابسته متغیر پیشگویی در متغیر این که است

اندازه گیری متغیر های فرهنگ نوآوری، جدول فوق نتیجه  فرضیه ششم: 

نوآوری بازاریابی، عملکرد بازار در حالت تخمین غیر استاندارد را نشان می 

دهد. نتایج تخمین حاکی از مناسب بودن مدل است .با توجه به خروجی 

می باشد.  همچنین مقدار  0.07ای دو محاسبه شده برابر با لیزرل مقداری ک

RMSEA  می باشد و حد مجاز  0.000برابر باRMSEA  است،  0.18مقدار

مشاهده می شود که این مقدارکوچکتر از حد مجاز است و نشان از خوبی 

برازش دارد و هرچقدر این مقدار کمتر باشد مدل دارای برازش بهتری است. 

یعنی اندازه مقدار نسبی واریانس ها و  AGFIو  GFIل شاخص برازندگی مد

کوواریانس هاست که بگونه ای مشترک بوسیله مدل توجیح می شود. 

 .هرچقدر این مقدار به یک نزدیکتر باشد، برازش داده ها مناسبتر خواهد بود

مدل فوق اندازه گیری متغیرهای فرهنگ نوآوری، نوآوری  فرضیه هفتم:

رد بازار در حالت تخمین غیر استاندارد را نشان می دهد. محصول و عملک

نتایج تخمین حاکی از مناسب بودن مدل است.با توجه به خروجی لیزرل 

می باشد.  همچنین مقدار  0.72مقداری کای دو محاسبه شده برابر با 

RMSEA  می باشد و حد مجاز  0.000برابر باRMSEA  است،  0.26مقدار

مشاهده می شود که این مقدارکوچکتر از حد مجاز است و نشان از خوبی 

 .برازش دارد 

 یریگ جهینت -8

امروز با توجه به اوج گرفتن بیش از پیش رقابت در عملکرد بازارها ،نوآوری 

محصول،نوآوری بازاریابی از جمله توزیع مناسب محصوالت ،توجه به کیفیت 

،پی بردن به اهمیت تبلیغات تصویری ،آگاهی شرکتهای نسبت به نیازهای 

صص در مشتریان،توجه ویژه و تولید محصوالت مطابق سلیقه، افراد متخ

،فن آوری و تکنولوژی بروز واینکه بقای R&Dواحدهای برنامه ریزی و 

سازمانها توسط مشتریان آنها رقم میخورد ،توجه سازمانها و شرکتها را بر 

 تولیدات نوآور و هر آنچه رضایت مشتری را تضمین میکند سوق میدهد.

نوآوری یک پیش شرط برای موفقیت در یک محیط رقابتی است. در 

کتهای کوچک و متوسط، فرهنگ نوآوری یک ساختار مهم است که می شر

تواند نوآوری محصول و استراتژی های بازاریابی را تقویت کند. به همین 

ترتیب، شناختن نوآوری بازاریابی می تواند به تشویق نوآوری محصول و 

عملکرد بازار ها کمک کند.مطالعه حاضر در یک زمینه تجربی مشخص 

گونه الیه های متمایز نوآوری می تواند عملکرد بازار در بازار میکند که چ

 هارا پشتیبانی کند. 

با مطالعات و آزمونهای انجام شده در این پژوهش و فرضیه های مطرح شده 

روابط عمیق بین موارد فوق مشخص گردید.همانگونه که از تحلیل فرضیه ها 

،بین فرهنگ نوآوری و بین فرهنگ نوآوری و نوآوری بازاریابی مشخص است 

نوآوری محصول،بین نوآوری بازاریابی و نوآوری محصول ،بین نوآوری 

بازاریابی و عملکرد بازار،بین نوآوری محصول و عملکرد بازار،بین فرهنگ 

نوآوری و عملکرد بازار با در نظر گرفتن نوآوری بازاریابی و بین فرهنگ 

وری محصول رابطه مثبت و نوآوری و عملکرد بازار با در نظر گرفتن نوآ

 معنی داری وجود دارد.

پیشنهادات فرضیه اول:) بین فرهنگ نوآوری و نوآوری بازاریابی در 

شرکتهای شیر پاستوریزه پگاه اصفهان و بازار گستر منطقه چهار رابطه وجود 

 دارد.(

 ــکیـاق بــه منظــور برقــراری لخـ ــرانیمد یــریبــه کارگ -

 نیحســاس تر ــرانیفرهنــگ ســازمانی مطلــوب؛ چــرا کــه مد
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می کننــد و بــا رفتــار خــود، نقــش اساســی در  فــاینقــش را ا

 دارنــد. و فرهنگ نوآوری شــکل دهی فرهنــگ ســازمان

 نهمچو بازاریابی آورینو جهت دستیابی به شاخص های برتری عملکرد -

از  دهستفاا با ییاگرزاربا سطح یتقاار به  دآوریسوو  رزابا سهم وش،فر شدر

 یمشتر تحلیل قبیلاز  هانمازسا ییاگرزاربا هتعریفکنند یشاخصها

 توجهو ... محیطی ملاعو تحلیل ،قبار تحلیل ن،یعکنندگازتو تحلیل ،نهایی

 .دشو بیشتر

پیشنهادات فرضیه دوم:) بین فرهنگ نوآوری و نوآوری محصول در 

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان و بازار گستر منطقه چهار رابطه وجود شرکتهای 

 دارد .(

حمایت از خالقیت ها،ابتکار ها،نوآوری های بازاریابی در شکل دهی به -

محصوالت ، خدمات و فرایندهای جدید وبازارهای جدید ،عملکردشان را 

 تقویت کنند.

و ر مبنای شایستگی ی ترفیع و ارتقاء ببــا تمرکــز ســازمان بــر رو-

، محصولدر  یخلــق نــوآور نــةیزم ــر،یانعطاف پذ ســتمیداشــتن س

 ــراتییتغ ــد،یجد یبازارهــا جــادیبــا ا ــنیشــود؛ همچن ســریم

 یتوســعه بــرا ریمســ ان،یمشــتر یازهــایخــاص و در نظــر گرفتــن ن

 .(یهمــوار شــود )فرهنــگ توســعه ا ازمانســ

پیشنهادات فرضیه سوم:) بین نوآوری بازاریابی و نوآوری محصول در 

شرکتهای شیر پاستوریزه پگاه اصفهان و بازار گستر منطقه چهار رابطه وجود 

 دارد .(

با استفاده از تبلیغات تصویری ،باعث افزایش شناخت مشتریان نسبت به -

 محصوالت گردند.

داشته باشد و هنگام قرار گرفتن در آینده نگری نسبت به محصوالت وجود -

 دوره اشباع طراحی مجدد جهت حفظ سهم بازار صورت گیرد.

برای  بازارها،محصوالت متفاوت و متناسب با آن بازار تولید گردد و  -

 محصوالت یکسان به بازارهای متفاوت عرضه نگردد.

 پیشنهادات فرضیه چهارم:) بین نوآوری بازاریابی و عملکرد بازار در

شرکتهای شیر پاستوریزه پگاه اصفهان و بازار گستر منطقه چهار رابطه وجود 

 دارد(

پیش از طراحی محصوالت جدید و ایجاد مزیت رقابتی نسبت به رقبا -

،اطالعات مشتریان در ارتباط با نیازهای فعلی و آتی جمع آوری گردد تا 

 .مزیت رقابتی ایجاد شده متناسب با نیاز مشتری انجام پذیرد

ارتباط بین مصرف کنندگان و مدیر بازاریابی به گونه ای باشد که مشتریان -

شرکت پگاه و محصوالت آن را از خود دانسته و مانع حضور رقبا در ویترین 

 خود گردند.

 هزینه قیقد محاسبهو  اگرچه با در نظر گرفتن روش مناسب تبلیغاتی-

 ملاعو اریتأثیرگذ ماا شد هیماخو یکدنز نظر ردمو موفقیت به ت،تبلیغا

و  سیاسی قایعو نهمچو هنشد بینی پیش یها قتفاا عقوو و ستهاناخو

 هم بهرا  هاآوردبر تمامی ستا ممکن کهاچر ،گرفت نظردر  بایدرا  جتماعیا

را  یستز محیط به جعرا همگانی نیانگر یشافزا انتو می لمثا ایبر. بریزند

 بارا  شوند می یستز محیط گیدلوآ سبب که کاالهایی تبلیغ که دبر منا

 .زدمیسا جهامو چالش

پیشنهادات فرضیه پنجم: )بین نوآوری محصول و عملکرد بازار در شرکتهای 

 شیر پاستوریزه پگاه اصفهان و بازار گستر منطقه چهار رابطه وجود دارد .( 

از روشهای کیفی گردآوری اطالعات مانند مصاحبه با صاحب نظران،برای -

جهت تطبیق سازمان با تغییرات مهم و و ارزشمندتر  شتریاطالعات بکسب 

 آنی محیطی استفاده گردد.

 تولید آزمایشی محصول جهت ایجاد ارزش مداوم برای مشتری انجام پذیرد.-

افزایش دانش و مهارت کارکنان سازمان جهت ایجاد ارتباط و پاسخگویی -

 به نیاز مشتریان.

نوآوری و عملکرد بازار با در نظر پیشنهادات فرضیه ششم:) بین فرهنگ 

گرفتن نوآوری بازاریابی در شرکتهای شیر پاستوریزه پگاه اصفهان و بازار 

 گستر منطقه چهار رابطه وجود دارد .(

فرهنــگ ســازمانی مناســب، بــه عنــوان ابــزار  فرهنگ نوآوری و -

در  شــهیو هم ــدیدر ســازمان ها بــه شــمار می آ یاصلــی نــوآور

هــای درازمــدت  زییمناســب ســازمان ها و برنامه ر ــتیریمد

 .ابــزار، اســتفادة مناســب نمــود ــنیاز ا ــدیســازمانی، با

، نوآوری بازاریابی بــا عملکــرد  نوآوریفرهنــگ  هبــا توجــه بــه رابطــ-

 یـاق، ارتقــالمناســب بــرای افــراد خـ ــطیبا فراهــم نمــودن مح

 ــشیافزا یرا بــرا ــازیمورد ن نــةیآگاهــی و آمــوزش مــداوم آنها، زم

 .دنفراهــم کن بازاریابی را نوآوری

پیشنهادات فرضیه هفتم: )بین فرهنگ نوآوری و عملکرد بازار با در نظر 

گرفتن نوآوری محصول در شرکتهای شیر پاستوریزه پگاه اصفهان و بازار 

 قه چهار رابطه وجود دارد .(گستر منط

نهادینه کردن فرهنگ نوآوری در سازمان و استفاده از نیروهای ماهر که  -

خود یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی محسوب می گردند ،باعث ایجاد 

 همدلی در واحدهای مختلف شده و بهروری سازمان را ارتقا می دهد.

تالش گردد که مدیران و کارمندهای در جایگاه واقعی خود قرار گیرند که -

 انگیزه الزم و سرعت دستیابی به اهداف سازمان افزایش یابد. 
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