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چكیده
هدف اصلي پژوهش حاضر ،تعيين اثر قابليت نوآوری و همچنين تاثير ابعاد ظرفيت بازاریابي سازمان
بر عملکرد بازاریابي صادراتي در صنعت خشکبار است .این پژوهش از نظر روش ،توصيفي ـ پيمایشي (از
نوع مقطعي) ميباشد و از نظر هدف از نوع تحقيقات كاربردی و از نظر نوع در زمرة تحقيقات ميداني
است .جامعه آماری این پژوهش را كلية مدیران و دستاندركاران صنایع خشکبار صادركنندة فعال استان
تهران ميباشد كه نمونهای به حجم  043نفر به شيوه نمونهگيری غير احتمالي در دسترس از بين آنها
انتخاب و موردمطالعه قرار گرفتند .جهت گردآوری دادهها از پرسشنامههای استاندارد استفاده شد كه
روایي پرسشنامه از طریق آزمون  KMOو پایایي پرسشنامه نيز ازطریق ضریب آلفای كرونباخ به تأیيد
رسيده است .همچنين ،كلية مراحل آزمون و تحليل فرضيهها با استفاده از نرمافزارهای SPSS V:23.0

و  AMOS V:18انجام شده است .نتایج تحليلها نشان داد قابليت نوآوری بر انواع نوآوری در صنعت
خشکبار تأثير مثبت و معناداری دارد .همچنين انواع نوآوری بر عملکرد نوآوری اثر قابلتوجهي دارد .از
طرفي نتایج حاكي از آن است كه عملکرد نوآوری و ظرفيت بازاریابي و ابعاد آن ،بر عملکرد بازاریابي
صادراتي تأثير مثبت و معناداری دارد.
کلمات کلیدی
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مقدمه
توسعه بازار صادرات موضوعي است كه بقا و زنده ماندن بسياری از شركتهای ایراني بدان وابسته
است .ازآنجایيكه منابع نفتي كشور محدود است و طبق اعلام وزارت نفت تا سال  1444شمسي منابع
نفتي به صفر خواهد رسيد ،جهت رشد ،توسعه اقتصاد و اشتغال چارهای جز توسعه و بهبود عملکرد
صادرات غيرنفتي با تعامل با بازارهای جهاني وجود ندارد (نوروزی و همکاران .)1089 ،امروزه،
جهانيشدن ،كوتاه شدن چرخه عمر محصول ،مشتریگرایي و غيره ،محيط سنتي كسبوكار را به یک
محيط پویاتر تبدیل كرده است .ازاینرو شکلهای سنتي كسبوكار نميتواند بهخوبي جوابگو باشد و
شکلهای جدید تجارت ،مانند كسبوكار صنایع كوچک متداولتر شده است (سئو و پارك.)2323 ،1
شركتها برای تصاحب بازارهای جدید از استراتژیهایي همچون عرضة یک محصول جدید ،ورود سریع
به بازار و بهدستآوردن سهمي به نسبت زیاد در بازار استفاده مينمایند .به اعتقاد روسن )2333( 2عرضة
محصول جدید به بازار زمينهساز رشد و افزایش درآمدزایي ميشود .به عبارتي شركتي كه ميخواهد
عرضة محصول جدید در بازار را عملي كند ،باید برای به چالش كشيدن رقبا و بالابردن ارقام فروش،
طرحها و روشهای خاصي را در نظر داشته باشد .بااینحال ،این اقدام خالي از عيب نيست و ميتواند
خطراتي را هم به همراه داشته باشد (كيم 0و همکاران .)2312 ،افزون بر موارد فوق صنایع در ارائه
محصولات جدید به بازار و بهبود عملکرد بازاریابي محصول خود با مزایایي مواجه هستند كه ميتوان به
رشد سریع ،مبارزه مؤثر با رقبا ،سودآوری و  ...اشاره كرد .فشردگي و كوچکسازی طول زمان مابين
كمپين بازاریابي و ورود محصول به قفسه فروشگاهها یک هدف كليدی استراتژیک است (راف.)2323 ،4
سرعتدهي زمان ورود محصول در یک مسير قابلاعتماد و قابل تکرار ،اجازه ميدهد تا شركتها دستيابي
سریع تری به درآمد ،افزایش سهم بازار و گسترش تصویر برند ،داشته باشند .اغلب شركتهای توليد
كالاهای مصرفي به دنبال مسيرهایي برای فشردگي زمان توسعه محصول هستند؛ آنها فرایند طراحي و
ارائه محصول به بازار را یک چالش ميدانند (گيلانينيا 5و همکاران .)2310 ،از سویي اهميت مقوله
بازاریابي استراتژیک 2تا جایي است كه بروجني و همکاران )2310( 4یکي از ویژگيهای كسبوكارهای
پيشرو و رقابتپذیر در دهههای اخير را برخورداری از قابليتهای بازارگرایي و بازاریابي و توجه و تأكيد
به نيازهای مشتریان ،خواستههای بازار و فرصتها و تهدیدات محيطي ميدانند (زكریا 9و همکاران،
 .)2315از طرفي ظرفيت بازاریابي شركتها ،نقش حمایتي خاصي برای موفقيت جدید در تبليغات و
بهبود دارد و جای هيچ شکي نيست كه آگاهي و آزمایش اوليه محصول جدید ،افزایش احتمال بقای
محصول جدید را تحت تأثير قرار ميدهد .با این وجود ،این دیدگاه ،جنبه جامعتری از ظرفيت بازاریابي
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را بررسي ميكند و به ایجاد ارزش مشتری در فرایند توسعه محصول جدید مربوط است .ظرفيت بازاریابي
قوی شركت نهتنها برقراری ارتباط و بهبود محصول جدید را در تجاریسازی فراهم ميكند ،بلکه توسعه
محصول رقابتي جدید را فراهم ميسازد (راجاپاتيرانا و هوی .)2319 ،8با این وجود همچون بسياری از
ایدههای نوین كسبوكار كه وارد ادبيات بازاریابي شدهاند ،ظرفيتهای بازاریابي و نوآورانه سازمان در
سالهای اخير به طور گستردهای مورد تأكيد قرار گرفته است .اما ازآنجایيكه شک و تردید بسياری در
معني و مفهوم بازاریابي به چشم ميخورد كمي دقت و تأمل بيشتر در این رابطه ضروری به نظر ميرسد.
به لحاظ مفهومي ،ارتقاء ظرفيتهای بازاریابي و نوآورانه سازمان در ميان مجموعهای از فعاليتهای
تاكتيکي بازاریابي جای داده شده كه عبارت است از یک تلاش همهجانبه استراتژیک سازمان است كه تا
حد زیادی بر فلسفه و سبک مدیریت سازمان بستگي دارد (اسلامي.)1082 ،
ارتقاء ظرفيتهای بازاریابي و نوآورانه سازمان را ميتوان بهعنوان مرحلهای از بالندگي سازمان ،یا
بهعنوان سطحي كه انعکاسدهندة بلوغ سازماني است ،تعریف نمود .كاتلر به بازاریابي استراتژیک و
نوآورانه ،بهعنوان مرحله نهایي توسعة یک سازمان بازرگاني نگاه كرده است و معتقد است كه گرایش بازار
در امتداد توسعة گرایشهای مختلف بازرگاني به وجود آمده است .بهبود ظرفيتهای بازاریابي و نوآورانه
سازمان بر پایه تفکر بازاریابي ایجاد شده است و تفکر بازاریابي زیربنای فلسفي آن را تشکيل ميدهد
(گوك و پکر .)2314 ،13از سویي مشکلات صنایع در خصوص عملکرد بازاریابي صادراتي در كشور ایران
و در رأس آن صنایع خشکبار را ميتوان در دو سطح بنگاه (شامل فقدان سياستگذاریهای منسجم و
مناسب در خصوص شناسایي حوزههای صادراتي و مشتری ،عدم اجرای استراتژیهای بازاریابي بهينه در
تنوع و توسعة محصول و عدم استفاده از تبليغات مدرن و علمي ،عدم شناخت صحيح از نيازهای واقعي
مصرفكنندگان و بازارهای هدف ،تنوع كم و قيمت بالای محصول ،عدم شناخت از نحوه رفتار
مصرفكنندگان و رقبا در بازارهای هدف و بهتبع آن بهرهوری و عملکرد پایين ،هزینه بالای دریافت مجوز
برند) و مشکلات سطح صنایع (شامل عدم حمایتهای مناسب دولت در ابعاد مالي ،اطلاعرساني،
فرهنگسازی و صدور گواهي ،فقدان استراتژی منسجم و مناسب در توسعه و ترویج صادرات و عدم اجرای
اقدامات مؤثر در بهبود وضعيت و ارتقای مقوله تجاریسازی و تدوین ضوابط صدور گواهي ،عدم اعتماد
به برند در سطح ملي ،عدم اطلاع دقيق اكثر مصرفكنندگان در خصوص ویژگيها و مزایای آن ،افزایش
محصولات مشابه خارجي با قيمت نازل ،ضعف در منابع ،زیرساختها ،سيستمهای قانوني ،ارتباطي ،شبکه
توزیع و كنترلهای دولتي ،موانع تجاری و عدم مهارتهای استراتژی مدیران در حوزه صادرات ،عدم
برخورداری از فناوریها ی نوین و فقدان متولي واحد) و استراتژی منسجم در بخش توليد نيز از دیگر
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مشکلات متعدد حوزة عملکرد بازاریابي صادراتي بوده كه هركدام بهنوعي عملکرد شركتهای فعال در
حوزه خشکبار را تحت تأثير قرار دادهاند؛ لذا با توجه به تفاسير فوق در این پژوهش محقق به دنبال یافتن
پاسخ مناسبي به این سؤال اساسي است كه آیا قابليت نوآوری و ظرفيت بازاریابي سازمان بر عملکرد
بازاریابي صادراتي تأثير معناداری دارد یا خير؟
مبانی نظری تحقیق
شواهد موجود نشان ميدهد كه عملکرد موفق شركتها در خصوص صادرات كالا و خدمات ،در
جنبههای گوناگون مزیت هایي را برای آنان در پي خواهد داشت كه پيامدهای مثبت آن نه تنها فضای
رشد و توسعه برای شركتها را به همراه دارد بلکه در نهایت به رشد و بالندگي اقتصاد كشورها نيز منتج
خواهد شد .ازاینرو بررسي عواملي از جمله قابليتهای كارآفریني در ارتقاء عملکرد صادراتي شركتها
موضوع مورد بحث بسياری از مدیران و صاحبنظران حوزه مدیریت بوده است (مونترو 11و همکاران،
 .)2314در محيط تجاری امروز كه مهمترین مشخصه آن افزایش جهانيشدن بازارها و روابط متقابل
اقتصادی است ،صادرات یکي از حياتيترین بخشهای اقتصاد را تشکيل ميدهد .در واقع صدور كالا و
خدمات مهمترین منبع تأمين درآمد ارزی برای شركتها محسوب ميشود كه نبض اقتصاد زنده و فعال
كشور را در دست دارد (ميوسویچ و مورگان .)2319 ،12شركتها همواره به علت تشویق اكثریت به اتفاق
دولتها و فشار رقابتي و علاقهمندی به رشد و توسعه ،تلاشهای فراواني را جهت افزایش عملکرد صادرات
انجام ميدهند .از این رو موفقيت در صادرات محصولات و خدمات همواره دغدغه بسياری از مدیران
شركتهای بازرگاني و درعينحال موردتوجه پژوهشگران در گذشته بوده است .تحقيقات فليسو و
همکاران )2312( 10و آناتونيک و همکاران )2331( 14نشان داده است كه شركتهایي كه بازارهای هدف
بينالمللي را بهتر شناسایي نمایند و قابليتهای نوآورانه بالاتری دارند ،عملکرد بهتری نسبت به شركتهای
دیگر در محيط كسبوكار دارا ميباشند .ازاینرو شناسایي فرصتهای محيطي و پایش صحيح اطلاعات
بازار از جمله عواملي است كه ميتواند به سازمان برای ادامه حيات در حوزه كسبوكار مربوطه و ارتقای
عملکرد كمک نماید (كرمي و همکاران .)1084 ،مطابق با نظر آناتونيک و هيستریچ ،)2331( 15شناسایي
فرصتهای محيطي مجموعهای از اقدامات اطلاعاتي در كسبوكارهای جدید ،نوآور محوری و خودسازی
و پيشرو بودن در حوزه كسبوكار ميباشد .شناسایي فرصتهای محيطي در واحدهای توليدی و صنعتي،
سهم قابلتوجه ي در تحولات صنعتي ،اقتصادی و تجاری دارد و این واحدها به طور مستقيم ميتوانند
ضمن پاسخگویي به نيازهای جامعه ،در تنظيم فعاليت های اقتصادی مؤثر باشد (عزیزی و همکاران،
 .)1082از این رو شناسایي فرصتهای محيطي و پایش اطلاعات بازارهای هدف عامل مهمي در موفقيت
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مدیران شركتها محسوب شده و فعاليتهای بازارگرایي و وجود ویژگيهای شخصيتي از جمله
خودكارآمدی ،توانایي درك فرصتها ،پشتکار ،سرمایه اجتماعي و مهارتهای اجتماعي با پيشرفت و
توسعه در تجارت و كسب كار مرتبط بوده و موجب بهبود عملکرد خصوصاً در حوزه بينالمللي ميشود
(مونترو و همکاران .)2314 ،از سوی دیگر استفاده از قابليتها محوری و دیناميک در سازمان یکي از
عوامل كليدی موفقيت محسوب ميشود .قابليتهای سازمان از جمله مهارتها و فرایندها ،سازمان را در
تطابق با محيط توانمند ساخته و بهترین استفاده را از منابع سازمان ميكند؛ بنابراین نوآور محوری ،خود
بازبيني و كسبوكارهای جدید ارزش بالقوهای در سازمان داشته و سازمان نيازمند بهكارگيری قابليتهای
صحيحي برای سرمایهگذاری روی آنها ميباشد (خرمي .)1084 ،بهكارگيری بازار صادرات اشاره به
توانایي سازمان در تقویت ،توسعه و بسط بازار فعلي به بازاری بزرگتر و دانش مشتری ،مهارتها و
فرایندها دارد (بيگستن 12و همکاران .)2312 ،شناسایي بازار صادرات اشاره به توانایي سازمان به دستيابي
به بازارهای بزرگتر جدید و دانش مشتری ،مهارتها و فرایندهای جدید دارد .از این رو تحقيقات ثابت
ميكند كه شناسایي و بهكارگيری بازار نقش كليدی در درك فرایندهای داخلي كارآفریني مؤثر بر عملکرد
دارد (ليسبوا 14و همکاران .)2311 ،با این وجود امروزه رقابت موجود در بازارها با گستردگي بيشتری
نسبت به گذشته همراه است .بسياری از شركتها تلاش ميكنند تا با تدوین استراتژیهای رقابتي
مناسب ،مزیت رقابتي را به دست آورند و با افزایش ميزان رقابتپذیری محصولات خود ،زمينه رشد و
پيشرفت شركت را فراهم سازند .افزایش ارزش برای مشتریان بهمنظور دستيابي به مزیت رقابتي ،ارتباط
نزدیکي با انتخاب دقيق استراتژی توسط شركت دارد .در این بين استراتژی رقابتي ،یک برنامة عملکرد
بلندمدت است كه یک شركت برای دستيابي به اهداف رقابتي ،مدنظر قرار ميدهد .شركت ،بعد از بررسي
نقاط قوت و ضعف رقبا و مقایسة آنها با نقاط قوت و ضعف خود ،از استراتژی رقابتي برای پيروزی در
رقابت با دیگران ،بهره ميبرد .این استراتژی برای پاسخگویي و تحمل فشارهای وارده از طرف بازار رقابتي،
عملکردهای مختلف شركت را تركيب ميكند ،مشتریان را جذب و جایگاه شركت را در بازار رقابت ،تثبيت
ميكند (كوملو.)2314 ،19
توسعه فرضیهها
در این بخش به ارائه چارچوب نظری و نظریهها پيرامون متغيرهای تحقيق پرداخته ميشود تا مبنای
تدوین فرضيهها مشخص گردد.
قابلیت نوآوری و انواع نوآوری
در محيط كسبوكار بسيار رقابتي امروز ،قابليت نوآوری در بين ظرفيتهای سازماني برای دستيابي
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به یک مزیت رقابتي پایدار بسيار مهم است .زیرا ،چنانچه سازمانها در ارائه محصولات خود خلاقيت
و نوآوری نداشته باشند با كاهش عملکرد روبهرو شده و از چرخه رقابت حذف خواهند شد (رحيمنيا و
همکاران .)1082 ،قابليت نوآوری شركت را برای استفاده از فن آوری های مناسب فرآیند توسعه محصول
جدید ،نيازهای بازار و از بين بردن تهدیدهای رقابتي تسهيل ميكند .این امر به شکلگيری و مدیریت
چندین قابليت شركت برای پشتيباني از قابليتهای یکپارچهسازی و محرك موفقيت در نوآوری كمک
ميكند (لاوسون و سامسون.)2331 ،18
ظرفيت بازاریابي قادر به توسعة محصول رقابتي جدید نيست و بهجای آن ،نقش هدایتي را در ایجاد
مزیت رقابتي جدید با ارتقاء قابليتهای نوآورانه شركت دارد كه منابع و ظرفيتهای بازاریابي شركت را
در ایجاد مزیتهای رقابتي محصول جدید متعادل ميكند و ارتقاء عملکرد صادراتي را منجر ميشود
(راجاپاتيرانا و هوی ،2319 ،ویسنته 23و همکاران)2315 ،؛ لذا هدف اصلي این پژوهش فراهمسازی
زمينههای تئوریک تأثير قابليت نوآوری و ظرفيت بازاریابي سازمان بر انواع نوآوری در بازاریابي صادراتي
ميباشد؛ بنابراین ،فرضيه اول تحقيق بهصورت زیر تدوین ميشود:
 :H1قابلیت نوآوری بر انواع نوآوری در صنعت خشكبار تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H1-1قابليت نوآوری بر نوآوری سازماني صنعت خشکبار تأثير مثبت و معناداری دارد.
 :H2-1قابليت نوآوری بر نوآوری فرایندی در صنعت خشکبار تأثير مثبت و معناداری دارد.
 :H3-1قابليت نوآوری بر نوآوری خدماتي در صنعت خشکبار تأثير مثبت و معناداری دارد.
 :H4-1قابليت نوآوری بر نوآوری بازاریابي در صنعت خشکبار تأثير مثبت و معناداری دارد.
انواع نوآوری و عملكرد نوآوری
طبق تئوری همافزایي ،نوآوری در سازمانها ضروری بوده و منجر به ارتقاء عملکرد بخشهای مختلف
سازمان ميشود .یکي از عواملي كه نقش بسزایي در عملکرد نوآوری در سازمان دارد ،نوآوری است .در
سه دهه گذشته ،بحثهای زیادی در مورد ماهيت ارتباط بين بازار داری و نوآوری مطرح شده است
(گوك و پيتر .)2314 ،شركتها تلاش ميكنند نيازهای آشکار مشتریان را شناسایي و تأمين كنند .اگر
در این مسير از رقبا تقليد كنند ،موفق نخواهند بود؛ لذا شركتهای مشتریمدار در موقعيت مناسبي
برای پيشبيني نيازهای آینده مشتریان هستند كه در نتيجه باعث ميشود نوآوریهای بيشتری را انجام
دهند (یيلدیز 21و همکاران .)2314 ،بهطوركلي ،فرآیند نوآوری را ميتوان بهعنوان محركي اثربخش برای
افزایش نوآوری و عملکرد تجاری سازمان در نظر گرفت (لندل و ورموس .)2314 ،22بر این اساس فرضيه
دوم تحقيق بهصورت زیر است:
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 :H2انواع نوآوری در صنعت خشكبار بر عملكرد نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارد.
 :H2-1نوآوری سازماني در صنعت خشکبار بر عملکرد نوآوری تأثير مثبت و معناداری دارد.
 :H2-2نوآوری فرایندی در صنعت خشکبار بر عملکرد نوآوری تأثير مثبت و معناداری دارد.
 :H2-3نوآوری خدماتي در صنعت خشکبار بر عملکرد نوآوری تأثير مثبت و معناداری دارد.
 :H2-4نوآوری بازاریابي در صنعت خشکبار بر عملکرد نوآوری تأثير مثبت و معناداری دارد.
عملكرد نوآوری و عملكرد بازاریابی
به اعتقاد گوك و پتر ( )2314نوآوری زیربنای بهبود عملکرد است .او تأثير عملکرد نوآوری را بر
عملکرد بازاریابي سازمان شناسایي و بيان كرد كه بازار داری در صورتي باعث افزایش عملکرد سازماني
ميشود كه از نوآوری منبعث گردد .ویسجيک و همکاران ( )2312نيز دریافتند كه نوآوریهای سازماني،
توجه به یادگيری و عملکرد بازاریابي از جمله موارد الزامي برای موفقيت در بازارهای هدف هستند.
عملکرد نوآوری ابتدا به جنبههای غيرمالي عملکرد شركت را موردتوجه قرار ميدهد ،بهعنوانمثال،
جنبههای مشتریمداری ،رضایت و سپس ،عملکرد مالي بالا را تسریع ميكند (گان دی 20و همکاران،
2311؛ فونچامنيو و ووجونگ2312 ،24؛ كرباچ و اسچميدبرگ)2339 ،25؛ لذا بر این اساس فرضيه سوم
تحقيق تدوین گردید:
 :H3عملكرد نوآوری بر عملكرد بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
ظرفیت بازاریابی و عملكرد بازاریابی
ظرفيت بازاریابي بر عملکرد سازمان در محيط كسبوكار تأثير معناداری دارد .نقش مثبت ظرفيت
بازاریابي بر عملکرد بازاریابي بهوسيله تحقيقات تجربي و تئوریکي متعددی در زمينه ایجاد محصول جدید،
پذیرش و توزیع فنآوری ،بهبود فرآیند و نوآوری تأیيد شده است (راجاپاتيرانا و هوی .)2319 ،ظرفيت
بازاریابي برای كارایي اقتصادی شركتها بسيار مهم است .ارتقاء ظرفيت بازاریابي به سازمانها كمک
ميكند با تلاطمات محيطي روبرو شده و با پيچيدگيهای فزاینده محيط رقابتي امروزی سازگار گردند
(ليلي و جوما2314 ،22؛ ژانگ و ژو .)2315 ،24بدین ترتيب شركتهای دارای ظرفيت بازاریابي بالا
ميتوانند به این چالشها سریعتر پاسخ دهند و محصولات و فرصتهای جدید بازار را بهتر از شركتهای
غير نوآور كشف كنند (گوك و پتر .)2314 ،بر این اساس فرضيه چهارم تحقيق تدوین گردید:
 :H4ظرفیت بازاریابی صنعت خشكبار بر عملكرد بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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 :H4-1ظرفيت اطلاعاتي سازمان در صنعت خشکبار بر عملکرد بازاریابي تأثير مثبت و معناداری
دارد.
 :H4-2ظرفيت توسعه محصول سازمان در صنعت خشکبار بر عملکرد بازاریابي تأثير مثبت و
معناداری دارد.
 :H4-3ظرفيت ارتباط با مشتری سازمان در صنعت خشکبار بر عملکرد بازاریابي تأثير مثبت و
معناداری دارد.
بهمنظور آزمون فرضيههای فوق مدل مفهومي بهصورت محقق ساخته و بر مبنای تلفيق تحقيقات
گوك و پتر ( )2314و راجاپاتيرانا و هوی ( )2319بهصورت شکل ( )1ترسيم گردید.
انواع نوآوري
H2

H3

سازمانی

عملكرد

عملكرد

فرايند

بازاريابی

نوآوري

خدمات

H1

قابلیت نوآوري

بازاريابی

H4

ظرفیت بازاريابی
اطلاعاتی
توسعه محصول
ارتباط با مشتري

شكل  : 0مدل مفهومی تحقیق؛ محقق ساخته

روش تحقیق
این تحقيق از نظر روش ،توصيفي ـ پيمایشي (از نوع مقطعي) ميباشد و از نظر هدف از نوع تحقيقات
كاربردی و از نظر نوع در زمرة تحقيقات ميداني است .جامعه آماری این تحقيق را كلية مدیران و
دستاندركاران صنایع خشکبار صادركننده فعال استان تهران ميباشد .از آنجایي كه امکان دسترسي
كامل به جامعه آماری پژوهش مورد نظر وجود ندارد ،برای نمونهگيری از روش نمونهگيری غيرتصادفي
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در دسترس و برای تعيين حجم نمونه از فرمول كلاین استفاده ميشود .یک مسئله بسيار مهم در تحليل
عاملي تعيين حداقل حجم نمونه است .به گفته كلاین تعيين حداقل حجم نمونه لازم برای گردآوری
دادههای مربوط به مدل یابي معادلات ساختاری بسيار با اهميت است .با وجود آنکه در مورد حجم نمونه
لازم برای تحليل عاملي و مدلهای ساختاری توافق كلي وجود ندارد اما بسياری از پژوهشگران حداقل
حجم نمونه لازم را  233ميدانند .كلاین ( )1883نيز معتقد در تحليل عاملي اكتشافي برای هر متغير
 13یا  23نمونه لازم است اما حداقل حجم نمونه  233مناسب است .پس بهطوركلي در روششناسي
مدلیابي معادلات ساختاری تعيين حجم نمونه ميتواند بين  5تا  15مشاهده بهازای هر متغير اندازهگيری
شده تعيين شود:
5Q < n < 15Q

كه در آن  Qتعداد متغيرهای مشاهده شده یا تعداد گویهها (سؤالات) پرسشنامه و  nحجم نمونه
است .لذا تعداد نمونه در تحقيق حاضر بين  105–435تعيين ميگردد.
از مجموع پرسشنامههای منتشر شده در بين مدیران صنایع خشکبار صادركنندة فعال استان تهران
(ليست اسامي این شركتها در پيوست آورده شده است) به تعداد  048پرسشنامه ،به دليل وجود
پرسشنامههای ناقص و عدم همکاری از سوی برخي مدیران در مجموع موفق به دریافت  043پرسشنامه
كامل از بين جامعة آماری پاسخدهنده شد .شيوه نمونهگيری نيز روش نمونهگيری غيرتصادفي در دسترس
ميباشد.
عمده روشهای گردآوری اطلاعات در تحقيق حاضر عبارت است از؛
.1

جمعآوری اطلاعات موردنياز تحقيق ،بهصورت ميداني و با مراجعه به محل كار افراد

موردمطالعه انجام خواهد گرفت.
.2

مطالعات كتابخانهای از جمله مطالعه كتب و نشریات داخلي و خارجي و جستجو در

پایگاههای اطلاعاتي (اینترنت) بهمنظور دستيابي به مباني نظری و استفاده از تجارب محققين
دیگر.
.0

استفاده از ابزار پرسشنامه بهعنوان ابزار اصلي جمعآوری دادهها برای دستيابي به

دادههای موردنظر.
ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه بوده كه توزیع سؤالات آن در جدول ( )1نشاندادهشده است.
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جدول  .0توزیع سؤالات پژوهش
متغیرهای تحقیق

تعداد سؤال نمونه

مقدار ضریب
میانگین انحراف معیار آزمون KMO
آلفای كرونباخ

منبع

قابليت نوآوری

 4تا 13

043

0/242

3/524

3/2991

3/4111

هانت و مورگان ()1882

انواع نوآوری

 23تا 24

043

0/200

3/522

3/2444

3/9245

بارني ()1881

عملکرد نوآوری

 11تا 10

043

0/245

3/052

3/9312

3/9852

گاتينگتون و خورب ()1884

ظرفيت بازاریابي

 14تا 18

043

0/199

3/052

3/2252

3/8312

آندریوز ()1892

عملکرد بازاریابي صادراتي

 1تا 2

043

0/180

3/521

3/2852

3/4985

كيم و آتوهن ()2312

با توجه به جدول فوق مقدار شاخص  KMOبرای متغيرهای تحقيق كه بالاتر از  3/2است ،همچنين
مقدار  sigآزمون بارتلت ،كوچکتر از  3/35است؛ با توجه به اینکه نتایج آزمون  KMOو بارتلت ،دادههای
بهدستآمده از پرسشنامهها را برای تحليل ،كافي و مناسب تشخيص ميدهند؛ پس ميتوان تحليل را بر
روی سؤالات پرسشنامهها پياده نمود و روایي موردتأیيد است .برای برآورد پایایي 29پرسشنامه از ضریب
آلفای كرونباخ استفاده شده است .با توجه به مقدار آلفای بهدستآمده برای هر یک از متغيرها كه بالای
 3743بهدستآمده نشان از تأیيد پایایي متغيرها و پرسشنامه تحقيق است .بهمنظور تجزیهوتحليل
دادههای بهدستآمده از پرسشنامههای جمعآوری شده كه از مقياس طيف ليکرت پنج گزینهای استخراج
ميگردد ،از روشهای آمار توصيفي (بهمنظور برآورد توزیع فراواني ،محاسبة ميانگين و انحراف معيار) و
آمار استنباطي استفاده ميشود .با توجه به اینکه در مقياس ليکرت اندازهگيری پاسخها بهصورت كيفي
است ،لذا برای تبدیل آنها به پاسخهای كمي از گزینههای اعداد  4 ،0 ،2 ،1و  5استفاده ميشود .همچنين
در سطح استنباطي برای آزمون فرضيهها از ضریب مسير و نيز مدل معادلات ساختاری استفاده ميگردد.
همچنين كلية مراحل آزمون و تحليل فرضيهها با استفاده از بستة نرمافزاری  SPSS V:23.0و AMOS

 V:18استفاده ميشود.
یافتههای تحقیق
ضرایب مسير (ضرایب اثرگذاری) مدل ساختاری پژوهش بين متغيرها در شکل شماره  1آورده شده
است.
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Chi-Square= 75.207, df=34, RMSEA=0.038, Goodness of Fit Index
(GFI)=0.944 , Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)=0.942, CFI=0.967,
NFI=0.988,IFI=0.978, RMR=0.020
شكل شماره  .0ضرایب مسیر مدل ساختاری پژوهش

اعدادمعناداری یا همان مقادیر  tاستيودنت مدل ساختاری تحقيق در شکل شماره  2آورده شده است.

Chi-Square= 75.207, df=34, RMSEA=0.038, Goodness of Fit Index
(GFI)=0.944 , Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI)=0.942, CFI=0.967,
NFI=0.988,IFI=0.978, RMR=0.020
شكل  .2اعداد معناداری مدل ساختاری پژوهش
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جدول  .2ضرایب مسیر و عدد معناداری بین متغیرهای تحقیق
مسیر

ضریب

از متغیر

به متغیر

عدد

مسیر معنیداری

نتیجه
آزمون

قابليت نوآوری

انواع نوآوری

3/24

4/41

تأیيد فرضيه

قابليت نوآوری

نوآوری سازماني

3/82

13/99

تأیيد فرضيه

قابليت نوآوری

نوآوری فرایندی

3/41

4/84

تأیيد فرضيه

قابليت نوآوری

نوآوری خدماتي

3/40

9/14

تأیيد فرضيه

قابليت نوآوری

نوآوری بازاریابي

3/45

9/54

تأیيد فرضيه

انواع نوآوری

عملکرد نوآوری

3/88

9/42

تأیيد فرضيه

نوآوری سازماني

عملکرد نوآوری

3/24

2/55

تأیيد فرضيه

نوآوری فرایندی

عملکرد نوآوری

3/24

2/52

تأیيد فرضيه

نوآوری خدماتي

عملکرد نوآوری

3/23

2/19

تأیيد فرضيه

نوآوری بازاریابي

عملکرد نوآوری

3/14

1/89

تأیيد فرضيه

عملکرد نوآوری

عملکرد بازاریابي صادراتي

3/44

4/84

تأیيد فرضيه

ظرفيت بازاریابي

عملکرد بازاریابي صادراتي

3/23

0/14

تأیيد فرضيه

ظرفيت اطلاعاتي سازمان

عملکرد بازاریابي صادراتي

3/44

4/09

تأیيد فرضيه

ظرفيت توسعه محصول سازمان

عملکرد بازاریابي صادراتي

3/10

2/03

تأیيد فرضيه

ظرفيت ارتباط با مشتری سازمان عملکرد بازاریابي صادراتي

3/02

0/84

تأیيد فرضيه

با توجه به اینكه مقدار آمارة آزمون  tاستيودنت محاسبه شده برای همه فرضيههای تحقيق كه در
بازة  +1/82و  -1/82قرار نميگيرد (منطقة بحراني در سطح اطمينان  ،)%85لذا ميتوان چنين استنباط
نمود كه تمام مسيرها بين متغيرهای تحقيق معنادار بوده و فرضيههای این مسيرها موردتأیيد است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
بهطوركلي این پژوهش به دنبال بررسي اثر قابليت نوآوری و ظرفيت بازاریابي سازمان بر عملکرد
بازاریابي صادراتي در صنعت خشکبار است .بر اساس نتایج پژوهش حاضر ،قابليت نوآوری بر انواع نوآوری
در صنعت خشکبار تأثير مثبت و معناداری دارد كه همراستا با نتایج تحقيق خرمي ( )1084در داخل
كشور و همسو و همراستا با نتایج گوك و پکر ( ،)2314راجاپاتيرانا و هوی ( ،)2319لاوسون و سامسون
( )2331و ویسنته و همکاران ( )2315در خارج از كشور ميباشد .با توجه به نتایج این فرضيه كه تأیيد
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گردید به مدیران و كارشناسان فروش و بازاریابي صنعت خشکبار پيشنهاد ميشود در فرایندهای ساخت
محصولات ،هزینهیابي بر مبنای فعاليت و  ...جهت ایجاد مزیت نوآورانه اجرایي گردد .فرضية دوم پژوهش
حاكي از آن است كه انواع نوآوری در صنعت خشکبار بر عملکرد نوآوری تأثير مثبت و معناداری دارد كه
نتيجه حاضر همراستا با نتایج تحقيق گوك و پکر ( ،)2314راجاپاتيرانا و هوی ( ،)2319لندل و ورموس
( )2314و یيلدیز و همکاران ( )2314ميباشد .بهطوركلي ،طبق تئوری همافزایي ،نوآوری در سازمانها
ضروری بوده و منجر به ارتقاء عملکرد بخشهای مختلف سازمان ميشود .بهزعم راجاپاتيرانا و هوی
( )2319یکي از عواملي كه نقش بسزایي در عملکرد سازمان دارد ،نوآوری است .در سه دهه گذشته،
بحثهای زیادی در مورد ماهيت ارتباط بين بازار داری و نوآوری مطرح شده است .به اعتقاد آنها شركتها
تلاش ميكنند نيازهای آشکار مشتریان را شناسایي و تأمين كنند .اگر در این مسير از رقبا تقليد كنند،
موفق نخواهند بود؛ لذا شركتهای مشتری مدار در موقعيت مناسبي برای پيشبيني نيازهای آینده
مشتریان هستند كه در نتيجه باعث ميشود نوآوریهای بيشتری را انجام دهند .بر اساس فرضيه سوم
پژوهش عملکرد نوآوری بر عملکرد بازاریابي صادراتي تأثير مثبت و معناداری دارد .به اعتقاد ژانگ و ژو
( )2315نوآوری زیربنای بهبود عملکرد است .فونچامنيو و ووجونگ ( )2312تأثير عملکرد نوآوری را بر
عملکرد بازاریابي سازمان شناسایي و بيان كرد كه بازار داری در صورتي باعث افزایش عملکرد سازماني
ميشود كه از نوآوری منبعث گردد .كرباچ و اسچميدبرگ ( )2339نيز دریافت كه نوآوریهای سازماني،
توجه به یادگيری و عملکرد بازاریابي از جمله موارد الزامي برای موفقيت در بازارهای هدف هستند .از
سویي با مراجعه به پيشينة تحقيقات انجامیافته در خصوص متغيرهای تحقيق این نکته نمایان ميشود
كه نتایج تحقيق حاضر مشابه و همراستا با نتایج تحقيق گوك و پکر ( ،)2314راجاپاتيرانا و هوی (،)2319
ویسجيک و همکاران ( )2312و گان دی و همکاران ( )2311در خارج از كشور ميباشد .طبق فرضيه
چهارم ،ظرفيت بازاریابي و ابعاد آن بر عملکرد بازاریابي صادراتي در صنعت خشکبار تأثير مثبت و معناداری
دارد كه همسو با نتایج تحقيق گوك و پکر ( ،)2314راجاپاتيرانا و هوی ( ،)2319ليلي و جوما ()2314
و ژانگ و ژو ( )2315ميباشد .ژانگ و ژو ( )2315معتقد است داشتن ظرفيتهای بازاریابي بر عملکرد
سازمان در محيط كسبوكار تأثير معناداری دارد .نقش مثبت ظرفيت بازاریابي بر عملکرد بازاریابي
بهوسيله تحقيقات تجربي و تئوریکي متعددی در زمينه ایجاد محصول جدید ،پذیرش و توزیع فنآوری،
بهبود فرآیند و نوآوری تأیيد شده است .ظرفيت بازاریابي برای كارایي اقتصادی شركتها بسيار مهم است.
ارتقاء ظرفيت بازاریابي به سازمانها كمک ميكند با تلاطمات محيطي روبرو شده و با پيچيدگيهای
فزاینده محيط رقابتي امروزی سازگار گردند .بدین ترتيب شركتهای دارای ظرفيت بازاریابي بالا ميتوانند
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به این چالشها سریعتر پاسخ دهند و محصولات و فرصتهای جدید بازار را بهتر از شركتهای غير نوآور
كشف كنند.
بطوركلي ،به مدیران و كارشناسان فروش و بازاریابي صنعت خشکبار پيشنهاد ميشود استانداردها و
تکنيکهای تشویق نوآوری بر اساس استانداردهای بينالمللي محيط كاربر مبنای فرهنگ ایراني تدوین
و اجرایي گردد ،عملکرد نوآورانه كاركنان را دقيق ًا برای آنها مشخص نمایند و با اجرای مدیریت مشاركتي
در سطح شركت ،زمينه تحقق و نظارت بر نحوه تحقق نتایج مورد انتظار از عملکرد آنها را كنترل نمایند،
با ایجاد تيمهای كاری مشترك و تيمسازیهای سازماني برای تصميمسازی با حضور خود با كاركنان،
ظرفيتهای نوآوری و مهارتهای كاربردی آنها برای انجام وظایف سازماني را شکوفا سازند و با برگزاری
آزمونهای ادواری سطح مهارتها و دانش كاركنان را مورد ارزیابي قرار داده و دورههای آموزشي مقتضي
بر مبنای خلع مهارتي و دانش آنها برگزار نمایند .با ایجاد اتاق فکر در محل شركت ،تبادل دانش بين
رؤسا ،معاونين و كارمندان محقق گردد و زمينه آگاهسازی آنها با انواع نوآوری فراهم گردد .همچنين با
اجرای واقعي و سيستماتيک نظام پيشنهادها ،نيازها و انتظارات فرایندی كارمندان را شناسایي و در
برنامهریزی فعاليتهای شركت لحاظ نمایند ،سيستمهای نوین مدیریت نوآوری همچون Ideation

 TRIZو  ...در شركت برای ایجاد مزیت نوآوری اجرایي گردد ،مطابق استانداردهای از پيش تعيين شده
بينالمللي ،برای خط توليد شركت منابع تکنولوژیکي جایگزین پيشبيني گردد و بهصورت دورهای و
متناوب ،موفقيت محصولات در بازارهای هدف با استفاده از تکنيک  QFDو  ...مورد ارزیابي و ارزشيابي
قرار گيرد .پيشنهاد مي شـود بـا ایجـاد قابليت هـای ویـژه در طراحي محصول و همچنين جذب
تکنولوژی های جدیـد ،اساسي و كليـدی كسـب وكار و تقویـت توانـایي توسـعه طيف وسـيعي از
محصـولات و تنـوع بخشـي بـه آنـان و جایگزیني محصولات منسوخ شـده بـا محصـولات بـه روز بين
المللي به افزایش سطل نوآوی محصول پرداخته شود .بــا اســتفاده از توســعه محصــولات جدیــد بــا
 ،مشخصــات فنــي و عملکــردی متفــاوت از مــوارد فعلــي افــزایش كيفيــت توليــد در مولفــه
ها ،عناصــر ومصــالل محصولات فعلي و همچنين توسـعه محصـولات اصـلي و اضافه كردن عناصر جدید
به محصولات به افزایش سـطل عملکرد نوآورانه پرداخته شود.
از آنجا كــه در پژوهش حاضر رابطه عملکرد نوآوری و عملکرد بازاریابي به تأیيد رسيده اســت،
بنابراین به مدیران ارشد پيشنهاد مي شود در بخش طراحي و بازاریابي محصولات ،از نظر اساتيد و
كارشناسان خبره حوزه بازاریابي برای متمایزسازی محصولات و بهبود عملکرد محصولات شركت در
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بازارهای هدف استفاده نمایند .برای دستيابي به شاخص های برتر در زمينه عملکرد بازاریابي همچون
فروش كل ،ســهم بازار ،رضایت مشــتریان و بهبود موقعيت رقابتي به ارتقای ســطح نوآوری با اســتفاده
از شاخص های تعيين كننده و تعریف كننده عملکرد نوآوری مثل توانایي برای معرفي محصــولات و
خدمات جدید به بازار پيش از رقبا ،كيفيت محصولات و خدمات جدید معرفي شــده و مقدار ســهم
محصولات جدید در سبد كالای موجود توجه بيشتری كنند .مطابق با نتایج این پژوهش ،مدیران باید
راهبردهای تجاری خاصي برای پيشبرد اهداف شــركت درنظر گيرند تا در برابر رقبا حتي الامکان همراه
باشــند و در توليد محصول جدید و نــوآوری دركالاهای در حال توليد دچار عقب افتادگي نشــوند و
بتواند به سودآوری نایل شود كه در نهایت به حفظ بقای شــركت منجر مي شود .بنابراین پيشنهاد مي
شود ،این شركت ها راهبردهای بازاریابي مشخصي داشته باشند تا بتوانند نياز بازار و وضعيت رقبا را به
موقع تشخيص دهند و به تغييرات بازار به موقع پاسخ دهند .علاوه براین ،سيستمهای نوین بازاریابي بر
مبنای شبکههای مجازی و تحت وب برای شركت طراحي گردد ،سيستمهای نرمافزاری نوین ایجاد پایگاه
اطلاعات همچون  EOQو  ...راهاندازی و به كار گرفته شود ،با استفاده از الگوها و تکنيکهای مدیریتي
همچون بنچ ماركينگ SRP ،و یا  ،TOWSاستراتژی بازاریابي كارا برای توسعه محصول شركت تعيين
گردد و با اجرای تکنيک مهندسي مجدد استراتژی فعلي شركت در خصوص ارتباط با مشتریان مورد باز
مهندسي قرار گيرد.
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