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 چکيده
در عصر حاضر بازاریابی یک مقوله مهم و اساسی برای شرکتها و سازمانها می باشد به طوری که بدون 

داشتن یک برنامه بازاریابی مناسب و اثر بخش تمام راهبردها و سیاستگذاری ها محکوم به شکست 

اهد بود.تحقیق حاضر کوششی است جهت خواهند بود و دست یابی به اهداف در بازار غیر ممکن خو

بررسی عوامل مهم و موثر در موفقیت عملکرد بازاریابی شرکتها در بازار می باشد. بدین منظور سعی 

شده است تا مهم ترین عوامل که در موفقیت برای شرکت  نیکوطعام مهر  در بازار تاثیر گذار است،مورد 

وهش بر مبنای متغیرهایی نظیر توانایی های نوآوری، بحث و بررسی قرار گیرد . فرضیه های این پژ

تواناییهای تعیین نام نشان تجاری و تواناییهای مدیریت و جهت یابی های بازار و بر اساس روش توصیفی 

بر مبنای از شاخه پیمایشی پس از جمع آوری اطالعات متغیرها در چارچوب نظری بررسی شده است.

نیکوطعام مهر  در بخشهای تولیدی، بازاریابی و فروش که در حدود  جامعه آماری شرکت مواد غذایی 

نفری از کارشناسان و متخصصین این بخشها به صورت تصادفی  154نفر بوده است . نمونه ای  225

پرسش نامه  142در نظر گرفته شد و پرسش نامه های تحقیق بین آنها توزیع گردید، که  تعداد 

،تلخیص داده ها از آزمون های تی تست و رتبه بندی فریدمن مورد بررسی بازگردانیده شد . جمع آوری 

درصد نشان می دهد پنج فرضیه این پژوهش  5و ارزیابی قرار گرفتند.نتایج بررسی در سطح خطای 

تایید می شود با توجه به نتایج حاصل از بررسی فرضیه های این تحقیق پیشنهاداتی برای موفقیت 

 .بازار نیز ارائه گردید بازاریابی شرکتها در

 توانایی های نوآوری، تواناییهای تعیین نام نشان تجاری، تواناییهای مدیریت، :يديکل واژگان 

 جهت یابی های بازار،  موفقیت درعملکرد بازاریابی 
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  مهوش قاضی شيراز

 بازاریابی -مدرس مدعو دانشگاه پیام نور واحد پیشوا، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی  
 

 نام نویسنده مسئول:

 مهوش قاضی شيراز

 

بررسی و تعيين عوامل موثر در موفقيت بازاریابی در شرکت هاي 

 صنایع غذایی 

 مهر( يکوطعامن )مطالعه موردي شرکت  
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 مقدمه
ازاریابی مناسب و اثر ببدون داشتن یک برنامه در عصر حاضر بازاریابی یک مقوله مهم و اساسی برای شرکتها و سازمانها می باشد به طوری که 

 بخش تمام راهبردها و سیاستگذاری ها محکوم به شکست خواهند بود و دست یابی به اهداف در بازار غیر ممکن خواهد بود.

نیم چیزی را بخواهند که کد بنابراین بازاریابی یک فعالیت و حرکت ساده و یا ترفند نخواهد بود تا بتوان با استفاده از آن مردم را متقاع   

مند تالش های بازاریابی های احتیاج به آن ندارند، بلکه اقدامی بسیار زمان بر و چالشی می باشد از آنجا که برای ایجاد یک فروش پایدار و رشد نیاز

د داشت، تا موجب می ی زیادی وجود خواهکوتاه مدت و بلند مدت خواهیم بود. از طرف دیگر در عملکرد بازاریابی شرکتها نیز مسائل و محدودیتها

 (1387الوداری، شود برنامه ها و تحقیقات بازاریابی شرکتها با موفقیت و شکست روبه رو شوند.

حرکتها در این زمینه از  از آنجا که عملیات بازاریابی یکی از مهمترین فعالیت ها برای شرکتها  می باشد مطالعه و تحقیق در رابطه با تمامی

های بازاریابی ب و کارها به طور معمول درگیر تالشکسدر  ی فروش پایدار و مسیر رشد مثبتایجاد یک چرخهشرکتها ضرورت می یابد. زیراکه سمت 

بطوریکه  "رفته استبوده است و می توانند میزان فروش را تا حد زیادی افزایش دهند. طبق تحقیقات انجام شده، تحقیقی در این زمینه صورت نگ

ابی و شناسایی موانع در حقوق بازاری -قیقاتی که در این رابطه صورت پذیرفته، بیشتر به آمیخته بازاریابی، تاثیر بازاریابی بر فروش، مطالعه فقهتح

 اجرای استراتژیهای بازاریابی  پرداخته است .

ای مدیریت، توانایی ها های نوآوری، توانایی ه واناییدر پایان این تحقیق با شناخت دقیق و کامل عملکرد بازاریابی سهم پارامترهایی چون ت

طعام مهر  به طور درخصوص نام ونشان تجاری و گرایشات بازار شناسایی و ارزیابی کرده و نقاط ضعف و قوت شرکتها )به طور عام و شرکت  نیکو

 خاص( را در این زمینه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

 

 ادبيات و پيشينيه تحقيق
ود. بازاریابی از پیامدهای اجتناب ناپذیر و التزامی نظام سرمایه داری است . هر چند بازاریابی تنها به کشورهای سرمایه داری محدود نمی ش

انند م شگردهای بازاریابی در همه سامانه های سیاسی و بسیاری از جنبه های زندگی کاربرد دارند. در پدید آوردن شگردهای بازار یابی دانش هایی

کار پیدا  روان شناسی، جامعه شناسی و اقتصاد نقش بازی می کنند. بازاریابی از طریق آگهی ،بیلبورد و تبلیغات با بسیاری از هنرهای خالق نیز سرو

از روشها استفاده از  می کند. بازاریاب های کامیاب معموالً تمرکز و توجه شان کامالً بر مشتری و خواسته ها و نیازهای او متمرکز است، و یکی دیگر

یکهای شرکت بازار یابی است .شرکت های تجاری معموالً هزینه های سنگینی به منظور بازاریابی سنتی متحمل می شوند. بنابراین امروزه تمامی تکن

در این روش بازاریابی همان شیوه های  بازاریابی بصورت الکترونیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرند که با نام بازاریابی الکترونیکی شناخته می شوند.

مردم  گذشته با کمک اینترنت توسعه یافته و مورد استفاده قرار می گیرند. نمونه خوبی از این ابزار موتورهای جستجو هستند. امروزه بسیاری از

ه های باالی موتورهای جستجو کمک زیادی اطالعات مورد نیاز خود را از طریق موتورهای جستجو بدست می آورند و قرار گرفتن یک سایت در رتب

 .1به بازاریابی آن می نماید

هر شرکت برنامه بازاریابی خاصی جهت جذب مشتریان دارد . بهترین رقبا از مهارتهای بازاریابی جهت کسب مزیت رقابتی در بازار بوسیله 

قدر استراتژی یک شرکت شبیه استراتژی شرکتهای دیگر باشد رقابت ارضای کاراتر نیازهای مشتریان نسبت به دیگر شرکتها استفاده می کند. هر چ

 2( 92،ص 2001شدیدتر است. )برادلی ، 

 باشند، تضاد در کدیگری با است ممکن گروهها این اهداف که دهد می قرار تاثیر تحت را متفاوتی مختلف،گروههای اشکال به بازاریابی نظام   

 : است شده خالصه هدف 4 در باشد می ریابیبازا نظام از جامعه انتظار آنچه ولی

  .مصرف رساندن حداکثر به- 

  .مشتری رضایت رساندن حداکثر به- 

  .انتخاب حق رساندن حداکثر به- 

 (51ص، 2004 کاتلر) .زندگی کیفیت رساندن حداکثر به- 

 

 استراتژي هاي نامگذاري
             ذاری تولیدکننده( نامگ1استفاده کنند. این راهبردها عبارتند از:  ختلفیتوانند از راهبردهای م شرکت ها برای نامگذاری محصوالت می

 (1383ن ،علی،)رضائیا. ( نامگذاری ژنریک4         (شیوه های نامگذاری مختلط و3            نفروشان و خرده فروشا ( نامگذاری عمده2

                                                           
1 www.wikipedia.org  
2 frank Bradley   
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 یر می باشد :زرکتها در بازار  تحقیقات دیگری نیز بعمل آمده که به شرح در رابطه با شناسایی عوامل موثر در عملکرد بازاریابی ش

 

 مرور ادبيات
عملکرد بازاریابی را  در فروش مورد بررسی قرار داده که هدف از این تحقیق  2011که طی سال  3تحقیقی  توسط یا هیوی و ونپینگ فانگ  

شرکت مختلف از همه صنایع را مورد  80بازاریاب  به طور یکسان از  220این تحقیق  شناسایی راه حل هایی جهت اجرای بازاریابی بهینه بود در

 بررسی قرار داد.

به نقش موثر بازاریابی را در سازمانهای خاصی در شرکت اکسپرس آمریکا پرداخته است. این شرکت تولیدی با استفاده  2008در سال  4هانسن

بهینه این فرایند که قبالً دارا بوده است، به برپایی عملکرد بازاریابی به روشهای مختلف  پرداخت و از مجموعه متعددی از عوامل موثر در اجرای 

ها و ابزارهای عملیاتی های الزم را جمع آوری و روشای صورت داد تا دادههای مشاورهعملیات جمع آوری اطالعات خود را با همکاری یکی از شرکت

ر همین اساس با استفاده از بازاریابی های اصولی  در سازمانهای مختلف مبادرت به تنظیم و دسته بندی اطالعات ها را تدوین نماید و بسازی آن

 مدیران برای این شرکت نمودو به نتایج قابل قبولی دست یافت .   

وفقیت شرکتها در شرکت تولیدی به بررسی نقش بازاریابی در افزایش فروش در ایجاد نوع خدمت رسانی و افزایش م 2006در سال  5سونگ می

های در میان شرکتا در اتریش پرداخته است. این شرکت در جهت حمایت از اولویت مباحث بازاریابی  خود پروژه  دگرگون سازی کسب و کارش ر

هدف اول خود موفق گردید بلکه تولیدی بسط داد. با در نظر گرفتن نگرش کلی سازمان در زمینه ارزش باالتری به مدیران  شرکت مذکور نه تنها در 

ای پایدار بنا گذاشت. این رویکرد دگرگون ساز سبب تقویت موفقیت شرکت هایی را برای ارائه چارچوب آینده خود به سمت آیندهسکوها و روش

 خدماتی ارتباطی شده است.

هاشمی و همکاران  ایران خودرو توسط محمدرضا سیدشناسایی موانع اجرای استراتژی های بازاریابی در شرکت در پایان نامه ای تحت عنوان

حث و بررسی می نماید. بدر مورد اجرای استراتژی های بازاریابی که اغلب شرکتها در این مرحله با مشکالت زیادی روبه رو می شوند،  1386در سال 

،عملیاتی ،استراتژیکی ،  موانع )مدیریتی ،ساختاری ،ادراکیمطالعات انجام شده در زمینه اجرای استراتژی های بازاریابی به طور کلی به هشت دسته 

و شدن با این موانع رمنابع نیروی انسانی و فرهنگ( اشاره  شده است شرکت ایران خودرو که جامعه آماری این پژوهش می باشد در رابطه با روبه 

دیریت استراتژیک بازاریابی تحقیق نشان می دهد که در حوزه و ادبیات م)مشکالت بازاریابی( اقداماتی را انجام داده است . نتیجه بدست آمده از این 

ی شوند که برای مقابله با و اجرای بازاریابی از اهمیت و ارزش باالیی برخوردار می باشد که اغلب شرکت ها در این مرحله با مشکالت زیادی مواجه م

باشدکه  شرکتها به اهداف  ولی می باشد تا بتوان در این مرحله نیز موفق بوده وعاملیاین مشکالت نیازمند تصمیم گیری ها و برنامه ریزی دقیق و اص

 خود در بازار دست یابند. 

رف کننده توسط در پایان نامه دیگری تحت عنوان بررسی ارتباط بین عناصر آمیخته بازاریابی و خرید محصوالت بر متغییرهای رفتار مص

رید این محصوالت و دف بررسی و ارزیابی ارتباط بین مهمترین عناصر آمیخته بازاریابی محصوالت غذایی و خبا ه1384ساالری و همکاران در سال 

 همچنین رتبه بندی این عناصر صورت گرفته است. 

شخص رفتند و مگدر این تحقیق چهار نوع محصول استراتژیک این شرکت)رب، سس، سایر سس ها، و ترشی ها( مورد بررسی و ارزیابی قرار   

روش این این شرکت فپی که عبارتند از )قیمت، محصول، مکان، ترفیعات فروش( تا چه اندازه  بر میزان 4گردید که آمیخته های بازاریابی شامل 

 ه شده است. تأثیر گذار خواهد بود البته در این تحقیق از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و تی تست برای اثبات فرضیه ها استفاد

بی توسط دولت آبادی تحقیق دیگری تحت عنوان طراحی مدل تأثیر گذاری بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیتهای بازاریا در

 ب و کار می پردازد و سپسبا بررسی نظریه ها، دیدگاهها به  مدلهای مختلف بازارگرایی و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کس  1384و همکاران در سال 

ویرب در جهت تأیید و روابط علی میان فرهنگ بازاریابی و هوشمندی بازار مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با کمک آزمون های آماری کای اسک

و کار  ی با عملکرد کسبیا رد شدن فرضیه های  این تحقیق پرداخته شد.در نهایت ثابت شد که قابلیت های بازاریابی نقش مهمی در رابطه بازارگرای

 ایفا می کند. 

 

 نيکوطعام مهر : معرفی شرکت مواد غذایی
در شهر صنعتی نصیرآباد رباط کریم به بهره برداری رسید. تولیدات این شرکت  1395تأسیس و در سال  1390شرکت نیکوطعام مهر در سال 

متر  15000ار گرفت. کارخانه سرشار در زمینی به مساحت آغاز شد و سس مایونز در راس محصوالت تولیدی قر "سرشار"با پنج نوع محصول با برند 

                                                           
3 -Ya-Hui Hsu & Wenchang Fang, 
4 - Hansen, 
5 -Song, M.E., 
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نفر پرسنل می باشد. سرشار در طی  75مربع در شهر صنعتی صنعتی نصیرآباد رباط کریم با سالن های تولید مجزا راه اندازی شد و اینک دارای 

 محصوالت سرشار بشرح زیر می باشدسالیان آتی با تالش و پشتکار به تنوع محصوالت خود خواهد افزود. در حال حاضر لیست 

سس مایونز، سس گوجه فرنگی )کچاپ(، کچاپ تند، رب گوجه فرنگی، انواع شور و ترشیجات، سرکه، آب لیمو و انواع کنسرو )کنسرو لوبیا 

ز سازمان ملی استاندارد ایران چیتی با سس گوجه فرنگی، کنسرو بادمجان و کنسرو لوبیاچیتی با قارچ(. شرکت نیکوطعام مهر دارای مجوز استادارد ا

است که این مهم با تالش مستمر در شناسایی شرایط محیطی، استراتژی مناسب و اصالح ساختار درونی حاصل گشته است. کلیه کارکنان سرشار 

ظ وفاداری مصرف همواره سعی خود را در حفظ تضمین کیفیت محصوالت به کار می بندند و با شعار )همیشه حق با مشتری است( سعی در حف

 کنندگان دارند

 این شرکت با انجام مطالعات و پژوهش های بازاریابی و درک دقیق نیازهای روز مصرف کننده ایرانی، گامی موثر در ارایه محصوالت متنوع در

تی مثل انواع خانواده سس های بسته بندی های جدید با هدف استفاده آسان مبتنی بر علم طراحی صنعتی برداشته و این مسیر را با تولید محصوال

 مایونز و سس های گوجه فرنگی )کچاپ و کچاپ تند( در بسته بندی جدید، انتظارات بر حق مردم ایران را نسبت به این برند محبوب پاسخ داده

 است

نه ساخت اکثر محصوالت غذایی می این واحد تولیدی موفق به اخذ کلیه پروانه های قانونی مورد نیاز گردیده است و در حال حاضر دارای پروا

 باشد که در فصول مختلف کلیه محصوالت دارای پروانه ساخت را تولید و به بازار مصرف عرضه مینماید

در این واحد تولیدی خرید مواد اولیه از طریق واحد تدارکات با نظارت آزمایشگاه کنترل کیفی صورت میگیرد و در کلیه مدیریتهای تحت 

 نظارت دقیق برکیفیت محصول محسوس است پوشش این شرکت

ها، شورها و کنسروها سهم مناسبی از ها، ترشیدسته از مواد غذایی شامل سس 4صنایع غذایی سرشار در حال حاضر با توانایی تولید حدود 

رت برخوردار است و اذهان عمومی به کننده از حسن شهبازار را در اختیار داشته و به دلیل اعتقاد به حفظ کیفیت و ضرورت تأمین سلیقه مصرف

 به عنوان یک فرآورده غذایی سالم و با کیفیت، اعتماد دارد” سرشار“

 مدل تحقیق

                                                                             

                                                                             

                                                                                H2 

             3H 

                                           H4 

        H1                                            
 ،مدل مفهومی پژوهش،عوامل موثر بر بازاریابی شرکتها2-1کل ش

 

تواناییهای نام و نشان تجاری ، تواناییهای مدیریت ، تواناییهای نوآوری و متغیر  ستقل در این نمودار شامل: جهت یابی های بازار،متغییرهای م

 هد.وابسته عملکرد بازاریابی شرکتها در بازار می باشد   باشد. که این نمودار ارتباط بین متغیر های مستقل با متغیر وابسته را نشان می د

حاضر از نظر هدف،کاربردی می باشد  زیرا با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیق بنیادی فراهم شده به پژوهش 

است  آزمون برخی از شاخص های مؤثر در زمینه عملکرد بازاریابی شرکتها در بازار می پردازد. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و از شاخه پیمایشی

ن تحقیق نوعی نظر سنجی کارشناسانه صورت گرفته که مبتنی بر نظر کارشناسان شرکت مواد غذایی  نیکوطعام مهر   بوده که در رابطه با .در ای

 بررسی زمینه عملکرد بازاریابی شرکتها در بازار حایز اهمیت می باشد

واند از واحدی به واحد دیگر از یک شرایط مشاهده به شرایطی تمتغیر عبارت از ویژگی واحد مورد مشاهده است . متغیر کمیتی است که می   

های مورد مطالعه در این تحقیق شامل دو دسته: ها انواع مختلفی دارند . متغیر( . متغیر1383دیگر مقادیر مختلفی را اختیار کند)سرمد و همکاران، 

 باشند. های وابسته میهای مستقل و متغیرمتغیر

 

 

جهت یابی 

 های بازار

تواناییهای 

 مدیریت

نام تواناییهای 

و نشان 

 تجاری

تواناییهای 

 نوآوری

عملکرد 

 بازاریابی
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 تقل هاي مسمتغير
پذیرد تا تأثیرش متغیر مستقل یک ویژگی از لحاظ فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می

ند  که بر هایی می باش( . بنابراین منظور از متغییر های مستقل، متغیر1383بر روی متغیر دیگر )متغیر وابسته( مشاهده شود . )سرمد و همکاران، 

 گذارند . ها تاثیر  میدیگر متغیر

 نوع متغیر به شرح زیر است:  5های مستقل این تحقیق شامل متغیر

 گویه(  6تواناییهای نوآوری )شامل   .1

 گویه(  6تواناییهای تعیین نام نشان تجاری )شامل   .2

 گویه( 6جهت یابی های بازار )شامل   .3

 گویه( 6تواناییهای مدیریت ) شامل   .4

 

 وابسته)عملکرد بازاریابی شرکتها( متغير 
هایی است که در جریان یک در این تحقیق متغیر وابسته عملکرد بازاریابی شرکتها در بازار می باشد .منظور از متغیر وابسته متغیر یا متغیر

ایی هستند که تغییرات و نوسانات  آنها تحت ه(. به عبارت دیگر متغیر یا متغیر1377های دیگرهستند. )ساروخانی، تحقیق، متأثر از متغیر یا متغیر

گیرد . در این تحقیق، موفقیت در بازاریابی برای شرکتها به عنوان متغییر وابسته شناخته می شود،که در مقیاس تاثیر متغیر یا متغیر مستقل قرار می

 ترتیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.که در جدول زیر  مشخص شده است.
 

 متغير وابسته تحقيق-3-8جدول 
 

 مقیاس متغیر نام متغیر شماره متغیر

 ترتیبی موفقیت در عملکرد بازاریابی شرکتها در بازار 1

 

 گيري جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه
نفر پرسنل   225ا در  حدود جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شرکت مواد غذایی  نیکوطعام مهر  دراستان قزوین می باشد که تعداد آنه

 است.

 

 نمونه آماري 
نفر از کارشناسان که صالحیت پاسخگویی به سواالت را دارند،  154نمونه آماری در این تحقیق با توجه به جدول مورگان، بطور تصادفی 

پرسش نامه بازگردانیده شد. الزم به ذکر است که  142 انتخاب و پرسشنامه ها در قسمتهای اداری، فروش و بازاریابی توزیع گردید، که از این تعداد

ساده استفاده شده است، بنابراین پرسشنامه ها بصورت  –برای انتخاب نمونه ها در جامعه آماری در نظر گرفته شده از روش نمونه گیری تصادفی

 دید. کامالً تصادفی میان کارشناسان و متخصصین شرکت مواد غذایی  نیکوطعام مهر  توزیع گر

 

 گيري و روش اجراي پژوهش ابزار اندازه
های فردی)سن،سطح بخش شامل ویژگی 2های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد. این پرسشنامه مستقل بر در این تحقیق برای گردآوری داده

ین نام و نشان تجاری، تواناییهای مدیریت،گرایشات و تحصیالت و سابقه کار و محل خدمت(و عوامل مرتبط به تواناییهای نوآوری، تواناییهای تعی

 ( نشان داده شده است.3-9ر جدول )جهت یابی های بازار  با موفقیت در عملکرد بازاریابی شرکتها در بازار می باشد که د
 

 هاي پرسشنامه به همراه تعداد سواالت هر بخش و مقياس سنجش هر یک( بخش3-9جدول )
 

 مقیاس سنجش عداد سواالتت های پرسشنامهبخش

 اسمی، ترتیبی سوال 4 های فردی ) دموگرافی(ویژگی

 ترتیبی سوال 6 عوامل مرتبط به تواناییهای نوآوری

 ترتیبی سوال 6 عوامل مربوط به تواناییهای تعیین نام و نشان تجاری

 ترتیبی سوال 6 عوامل مرتبط به تواناییهای مدیریت
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 ترتیبی سوال 6 و جهت یابی های بازارعوامل مربوط به گرایشات 

 ترتیبی سوال 6 بازار عوامل مربوط به موفقیت در عملکرد بازاریابی شرکتها در

 ترتیبی -اسمی سوال34 جمع

  

  6اعتبار )روایی(

د صاحب فن و علم و شرکت، افرا در این تحقیق برای تعیین روایی سئواالت پرسش نامه از خبرگان، اساتید،کارشناسان، مدیران عالی و میانی

رهای تحقیقاتی که روایی آنها پژوهشی و کا -.... در این زمینه استفاده و بهره گیری شده است و همچنین در این تحقیق از آخرین یافته های علمی

 قبال تعیین و اثبات شده، استفاده گردیده است تا بر اعتبار این تحقیق افزوده شود .

 

 7یایی(قابليت )پا
هت تعیین اعتبار جبا توجه به ماهیت تحقیق حاضر و سواالت پرسشنامه، در این تحقیق صرفاً اعتبار محتوایی پرسشنامه بررسی شده است . 

 یدت الزم انجام گردنفر از متخصصین و کارشناسان قرار گرفت و ضمن نظر خواهی از آنها، اصالحا 18محتوایی، پرسشنامه مقدماتی را در اختیار 

تکمیل شده( میزان  پرسشنامه 18گیری با استفاده از پیش آزمون صورت گرفته )برای در این تحقیق جهت سنجش میزان، اعتماد ابزار اندازه

باشد ابل قبول میقدهد که پایایی پرسشنامه برای انجام تحقیق دست آمد. مقادیر جدول مذکور نشان می هآلفایی کرونباخ به صورت جدول زیر ب

 .الزم به ذکر است از طیف لیکرت برای تعیین گزینه های جواب پرسش نامه برای این پژوهش استفاده گردیده است . 
 

 :  نتایج آزمون پایایی پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ3-10جدول 
 

 مقدار آلفای کرونباخ هاتعداد گویه های پرسشنامه نام سازه یا عواملبخش

 .911 6 فرضیه اول

 .889 6 ضیه دومفر

 .903 6 فرضیه سوم

 .834 6 فرضیه چهارم

 .821 6 فرضیه پنجم

 

 هاي نوآوري با عملکرد بازاریابی شرکتها عوامل مربوط به توانایی
سطحی  5اس طیف های نوآوری با عملکرد بازاریابی شرکتها از دیدگاه کارشناسان شرکت  نیکوطعام مهر  بر اس عوامل مربوط به توانایی

 باشد.می 4-5( مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصله به شرح جدول 1، خیلی کم: 2، کم:3،  متوسط: 4 ،  زیاد:5رت)خیلی زیاد: لیک
 

 تهاعوامل مربوط به توانایيهاي نوآوري با عملکرد بازاریابی شرک -4-5جدول 

 

در رابطه با نقش تواناییهای نوآوری با عملکرد بازاریابی شرکتها گویه های برنامه ریزی ها و مدیریت   4-5ز جدول بر اساس نتایج حاصل ا   

ین عوامل بازاریابی و تفکرات مدیریت در انجام عملکرد بازاریابی شرکتها در بازار از دیدگاه کارشناسان و پاسخ گویان  به ترتیب به عنوان مهمتر

                                                           
6 - Validity 
7 - Reliability 

 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین سواالت

 .281 1.028 3.65 بر  بازاریابی موفق شرکتها موثر است؟  القیتها تا چه اندازه خ -1

 .22 .903 4.1 ها و مدیریت  بازاریابی تا چه حد بر نوآوری ها موثر است؟ برنامه ریزی -2

 .26 1.058 3.98 یشنهادات تا په میزان در بازاریابی موفق شرکتها موثر است؟ابداعات و پ -3

 .325 1.19 3.66 ت؟چه اندازه بر بازاریابی موفق شرکتها موثر اسناییهای جسمانی مدیریت تا توا -4

 .262 1.059 4.03 فکرات مدیریت تا چه میزان در بازاریابی موفق شرکتها  موثر است؟ت -5

 .291 1.016 3.48 اتی مدیریت تا چه میزان بر بازاریابی موفق شرکتها موثر است؟ذتوانایهای   -6
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ن امتیاز را کسب نمودند و همچنین گویه های توانایهای ذاتی مدیریت و خالقیتها  در عملکرد بازاریابی شرکتها در بازار موثراست، قلمداد، وباالتری

 پایین ترین میانگین را به ترتیب ازدیدگاه  کارشناسان و پاسخ گویان  شرکت  نیکوطعام مهر  کسب نمودند. 

 

 ها نشان تجاري  با عملکردبازاریابی شرکتعوامل مربوط به توانایيهاي تعيين نام و 
ها از دیدگاه کارشناسان شرکت  نیکوطعام مهر  بر اساس  عوامل مربوط به تواناییهای تعیین نام و نشان تجاری  با عملکردبازاریابی شرکت

 .باشدمی 4-6ج حاصله به شرح جدول تای( مورد ارزیابی قرار گرفت و ن1، خیلی کم: 2، کم:3، متوسط: 4 ، زیاد:5سطحی لیکرت)خیلی زیاد:  5طیف 
 

 عوامل مربوط به توانایيهاي تعيين نام و نشان تجاري  با عملکردبازاریابی شرکتها -4-6جدول 

    

با تواناییهای تعیین نام و نشان تجاری  با عملکردبازاریابی شرکتها،گویه های برند محصوالت در در رابطه  4-6بر اساس نتایج حاصل از جدول 

قلمداد،  بازار و نفوذ برند محصوالت در بازار در عملکردبازاریابی شرکتها از دیدگاه کارشناسان و پاسخ گویان به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل

همچنین گویه های انتخاب نام ونشان محصوالت و شرایط و محیط بازار در عملکردبازاریابی شرکتها موثراست، وباالترین امتیاز را کسب نمودند و 

 پایین ترین میانگین را به ترتیب از دیدگاه  کارشناسان و پاسخ گویان  شرکت  نیکوطعام مهر  کسب نمودند. 

 

 ازاریابی  اي نوآوري با جهت یابی هاي شرکتها در به یعوامل مرتبط به توانای
 5های نوآوری با جهت یابی های شرکتها در بازاریابی از دیدگاه کارشناسان شرکت  نیکوطعام مهر  بر اساس طیف  عوامل مربوط به توانایی

 . باشدمی 4-7( مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصله به شرح جدول 1، خیلی کم: 2، کم:3، متوسط: 4 ، زیاد:5سطحی لیکرت)خیلی زیاد: 
 

 عوامل مرتبط با توانایيهاي نوآوري با جهت یابی هاي شرکتها در بازاریابی -4-7جدول 

   

 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین سواالت

 .27 1.09 3.92 ؟تا چه اندازه خالقیتها در سود آوری شرکتها موثر است -13

 .29 1.03 3.52 شرکتها در بازار موثر است؟برنامه ریزی ها و مدیریت  بازاریابی تا چه حد بر سودآوری  -14

 .31 1.11 3.58 ابداعات و پیشنهادات تا په میزان در افزایش فروش شرکتها در بازار موثر است؟ -15

 .33 1.22 3.63 تفکرات مدیریت تا چه میزان در موفقیت شرکتها در بازار  موثر است؟ -16

 .29 1.17 3.91 شرکتها در بازار  موثر است؟تفکرات مدیریت تا چه میزان در سودآوری  -17

 .22 1.11 4.85 ایده های جدید تا چه اندازه بر فروش و سودآوری شرکتها موثر است؟-18

 

در رابطه با تواناییهای نوآوری با جهت یابی های شرکتها در بازاریابی،گویه های ایده های جدید تا چه  4-7بر اساس نتایج حاصل از جدول 

رین ه بر فروش و سودآوری و خالقیتها در در جهت یابی های شرکتها در بازاریابی از دیدگاه کارشناسان و پاسخ گویان به ترتیب به عنوان مهمتانداز

د سودآوری جاعوامل قلمداد، وباالترین امتیاز را کسب نمودند و همچنین گویه های برنامه ریزی ها و مدیریت  بازاریابی و ابداعات و پیشنهادات در ای

 شرکتها در بازار موثراست، پایین ترین میانگین را به ترتیب ازدیدگاه  کارشناسان و پاسخ گویان  شرکت  نیکوطعام مهر  کسب نمودند. 

 

 

 

 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین سواالت

 .23 .976 4.11 برند محصوالت در بازار تا چه اندازه بر بازاریابی موفق شرکتها موثر است؟-7

 .247 .931 3.76 جایگاه محصوالت در بازار تا چه میزان در بازاریابی موفق شرکتها موثر است؟-8

 .295 1.08 3.65 انتخاب نام ونشان محصوالت تا چه اندازه بر بازاریابی موفق شرکتها موثر است؟-9

 .268 1.1 4.1 ا موثر می باشد ؟نفوذ برند محصوالت در بازار تا چه میزان در بازاریابی موفق شرکته-10

 .298 1.19 3.98 محبوبیت مارک محصوالت در بازار تا چه میزان در بازاریابی موفق شرکتها موثر است؟-11

 .292 1.07 3.66 شرایط و محیط بازار تا چه اندازه در بازاریابی موفق شرکتها موثر است؟-12
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 به توانایيهاي نوآوري با توانایيهاي مدیریت شرکتها در بازاریابی   مربوطعوامل 
 5مدیریت شرکتها در بازاریابی  از دیدگاه کارشناسان شرکت  نیکوطعام مهر  بر اساس طیف عوامل مربوط به تواناییهای نوآوری با تواناییهای 

 باشد .می 4-8( مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصله به شرح جدول 1، خیلی کم: 2،کم:3، متوسط: 4 ، زیاد:5سطحی لیکرت)خیلی زیاد: 
 

 ایيهاي مدیریت شرکتها در بازاریابیبه توانایيهاي نوآوري با توان مربوطعوامل  -4-8جدول 

 

در رابطه با تواناییهای نوآوری با تواناییهای مدیریت شرکتها در بازاریابی،گویه های خالقیتها با تواناییهای  4-8اساس نتایج حاصل از جدول بر 

تا چه اندازه با خلق  طرحهای جدید از دیدگاه کارشناسان و پاسخ گویان به ترتیب به عنوان جسمانی مدیریت شرکتها و آگاهی و بینش مدیریت 

ریت مهمترین عوامل قلمداد، وباالترین امتیاز را کسب نمودند و همچنین گویه های قدرت ادراکی  مدیریت با قدرت خالقیت مدیریت و تفکرات مدی

ست، پایین ترین میانگین را به ترتیب ازدیدگاه  کارشناسان و پاسخ گویان  شرکت  نیکوطعام مهر  تا چه میزان با تواناییهای ذهنی مدیریت موثرا

 کسب نمودند.

 

 ها در بازاریابی به توانایيهاي نام ونشان تجاري با جهت یابی هاي شرکت مربوطعوامل  
ی  از دیدگاه کارشناسان شرکت  نیکوطعام مهر   بر اساس ها در بازاریاب عوامل مربوط به تواناییهای نام ونشان تجاری با جهت یابی های شرکت

 .باشدمی 4-9ج حاصله به شرح جدول ( مورد ارزیابی قرار گرفت و نتای1، خیلی کم: 2،کم:3، متوسط: 4 ، زیاد:5سطحی لیکرت)خیلی زیاد:  5طیف 
 

 در بازاریابی به توانایيهاي نام ونشان تجاري با جهت یابی هاي شرکتها مربوطعوامل  -4-9جدول 

    

در رابطه با تواناییهای نام ونشان تجاری با جهت یابی های شرکتها در بازاریابی، گویه های های برند  4-9بر اساس نتایج حاصل از جدول 

ش فروش شرکتها و شرایط و محیط بازار تا چه اندازه در افرایش فروش شرکتها موثر است  از دیدگاه کارشناسان محصوالت در بازار تا چه اندازه بر افرای

ت تا چه و پاسخ گویان به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل قلمداد، وباالترین امتیاز را کسب نمودند و همچنین گویه های انتخاب نام ونشان محصوال

رکتها و محبوبیت مارک محصوالت در بازار تا چه میزان در افرایش فروش شرکت موثر می باشد، پایین ترین میانگین را به اندازه بر افرایش فروش ش

 ترتیب از دیدگاه کارشناسان و پاسخ گویان  شرکت تولیدی  نیکوطعام مهر  کسب نمودند. 

 

 

 

 

 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین سواالت

 .22 .91 4.1 تا چه اندازه خالقیتها با تواناییهای جسمانی مدیریت شرکتها موثر است؟ -19

 .26 1.05 3.98 ایده های جدید تا چه حد بر تواناییهای جسمانی مدیریت  موثر است؟  -20

 .32 1.19 3.66 تفکرات مدیریت تا چه میزان در  ابداعات جدید موثر است؟ -21

 .26 1.05 4.03 آگاهی و بینش مدیریت تا چه اندازه با خلق  طرحهای جدید در سازمان موثر می باشد ؟-22

 .29 1.01 3.48 تا جه اندازه قدرت ادراکی  مدیریت با قدرت خالقیت مدیریت موثر است؟-23

 .32 1.12 3.47 فکرات مدیریت تا چه میزان با تواناییهای ذهنی مدیریت موثر است؟ت -24

 ضریب تغییرات انحراف معیار میانگین سواالت

 .228 .956 4.18 برند محصوالت در بازار تا چه اندازه بر افرایش فروش شرکتها موثر است؟-25

 .23 .911 3.96 جایگاه محصوالت در بازار تا چه میزان در افرایش فروش شرکتها موثر است؟-26

 .283 1.022 3.61 ونشان محصوالت تا چه اندازه بر افرایش فروش شرکتها موثر است؟ انتخاب نام-27

 .22 .943 4.11 شرایط و محیط بازار تا چه اندازه در افرایش فروش شرکتها موثر است؟-28

 .33 1.28 3.88 نفوذ برند محصوالت در بازار تا چه میزان در افرایش فروش شرکتها موثر می باشد ؟-29

 .305 1.09 3.62 محبوبیت مارک محصوالت در بازار تا چه میزان در افرایش فروش شرکتها موثر است؟-30

http://www.joas.ir/


 14 -31، ص 1396، پاییز 7پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 ارتباط بين هر یک از متغييرهاي مستقل با متغيير وابسته 

 انایيهاي نوآوري با عملکرد بازاریابی شرکتهاارتباط بين تو

 

 ارتباط بين توانایيهاي نوآوري با عملکرد بازاریابی شرکتها  -4-10جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی مقیاس 

0 خیلی کم  0 0

7 کم 4.9 4.9

19 متوسط 13.4 18.3

96 زیاد 67.6 85.9

20 خیلی زیاد 14.1 100.0

142 جمع 100.1 

 

 
 ارتباط بين توانایيهاي نوآوري با عملکرد بازاریابی شرکتها -4-5نمودار

 

آمار و جداول نشان می دهد که کارشناسان این سواالت را بیشتر از متوسط ارزیابی کردند به عبارت دیگر از نظر پاسخگویان میان این دو 

 متغیر ارتباط زیادی وجود دارد . 
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 ها تعيين نام و نشان تجاري  با عملکردبازاریابی شرکتارتباط بين  توانایيهاي 
 

 ارتباط بين توانایيهاي تعيين نام و نشان تجاري  با عملکردبازاریابی شرکتها  -4-11جدول
 

 درصد تجمعی درصد فراوانی مقیاس

0 خیلی کم 0 0

 کم    

 متوسط  

 زیاد  

 لی زیادخی  

 جمع  

 
 ها ارتباط بين تعيين نام و نشان تجاري  با عملکردبازاریابی شرکت -4-6نمودار

 

و آمارها وجداول نشان می دهد که پاسخگویان این سواالت را هم بیشتر از متوسط ارزیابی کرده اند به عبارت دیگر از نظر پاسخگویان 

 کارشناسان این دو عامل ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند .
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 ها در بازاریابی   ارتباط بين توانایيهاي  توانایيهاي نوآوري با جهت یابی هاي شرکت
 

 ها در بازاریابی ارتباط بين توانایيهاي نوآوري با جهت یابی هاي شرکت  -4-12جدول

 

 درصد تجمعی درصد فراوانی مقیاس

0 خیلی کم 0 0

 کم    

 متوسط  

 زیاد  

 خیلی زیاد  

 جمع  

 

 
 ها در بازاریابی هاي نوآوري با جهت یابی هاي شرکت ارتباط بين توانایی -4-7نمودار

 

ز متوسط ارزیابی کرده اند به عبارت دیگر از نظر پاسخگویان آمارها وجداول نشان می دهد که پاسخگویان این سواالت را هم بیشتر ا

  وکارشناسان، باید نسبت به ارتباط نیز توجه زیادی داشته باشد.
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 ارتباط بين توانایيهاي نوآوري با توانایيهاي مدیریت شرکتها در بازاریابی  
 

 شرکتها در بازاریابیارتباط بين توانایيهاي نوآوري با توانایيهاي مدیریت   -4-13جدول
 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی مقياس 

0 خيلی کم  0 0

 کم  

 متوسط  

 زیاد  

 خيلی زیاد  

 جمع  

 

 
 ابیارتباط بين توانایيهاي نوآوري با توانایيهاي مدیریت شرکتها در بازاری  -4-8نمودار 

 

آمارها وجداول نشان می دهد که پاسخگویان این سواالت را هم بیشتر از متوسط ارزیابی کرده اند به عبارت دیگر از نظر پاسخگویان و 

 کارشناسان، ارتباط زیادی بین تواناییهای نوآوری با تواناییهای مدیریت بسیار مهم می باشند .
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 جاري با جهت یابی هاي شرکتها در بازاریابیارتباط بين توانایيهاي نام ونشان ت
 

 ارتباط بين توانایيهاي نام ونشان تجاري با جهت یابی هاي شرکتها در بازاریابی  -4-14جدول
 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی مقياس 

 خيلی کم   

 کم  

 متوسط  

 زیاد  

 خيلی زیاد  

 جمع  

 
 ارتباط بين توانایيهاي نام ونشان تجاري با جهت یابی هاي شرکتها در بازاریابی  -4-9نمودار 

 

امارها وجداول نشان می دهد که پاسخگویان این سواالت را هم بیشتر از متوسط ارزیابی کرده اند به عبارت دیگر از نظر پاسخگویان و 

 وطعام مهر   ارتباط زیادی بین تواناییهای نام ونشان تجاری با جهت یابی های شرکتها در بازاریابی وجود دارد . کارشناسان، شرکت  نیک

 

 بررسی فرضيه هاي پژوهش

 فرضيه اول:

 بین تواناییهای نوآوری با عملکرد بازاریابی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد. -

 تواناییهای نوآوری با عملکرد بازاریابی شرکتها رابطه معنی داری وجود ندارد .: بین  0Hفرض 

 : بین تواناییهای نوآوری با عملکرد بازاریابی شرکتها رابطه معنی داری وجود دارد. 1Hفرض   
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رسش نامه ،نظرات کارشناسان و مدیران شرکت  نیکوطعام سئوال مطرح شده است که در سئواالت مطرح شده در پ 6در رابطه با این فرضیه  

 خیلی کم( مورد بررسی و سنجش قرار داده است .  -کم -متوسط -زیاد -گزینه ای )خیلی زیاد 5مهر   را در این رابطه، با طیف 
 

 tارتباط توانایيهاي نوآوري با عملکرد بازاریابی شرکتها با استفاده از آزمون -4-16جدول
 

سطح معنی داری 

=X در 05/0 

 Tمقدار

جدول

درجه 

 آزادی

T محاسبه 

 شده
 منظر تعداد نمونه میانگین زمونآ مقدار 

X= 02/0  تواناییهای نوآوری 142 3.908 3 13.182 141 1.69 

 

نمایش داده شده است ،که از  3.908 همان گونه که جدول باال نشان می دهد میانگین تواناییهای نوآوری با عملکرد بازاریابی شرکتها برابر با 

 05/0و سطح معنی داری کمتر از جدول بیشتر می باشد tبوده که از مقدار  13.182محاسبه شده برابر  tبیشتر می باشد و از آنجاکه مقدار  3

می توان گفت فرضیه  %95طمینان قرار دارد که در نهایت سطح ا H1می باشد، در نتیجه آماره آزمون در منطقه پذیرش فرضیه  02/0و برابر با 

0H  1مردود شده و فرضیهH .یعنی مثبت بودن رابطه بین این دو متغییر پذیرفته می شود 

 

 فرضيه دوم:

 اری وجود.بین  تواناییهای تعیین نام و نشان تجاری  با عملکردبازاریابی شرکتها رابطه معنی د -

 : بین تواناییهای تعیین نام و نشان تجاری  با عملکردبازاریابی شرکتها رابطه معنی داری وجود ندارد . 0Hفرض 

 ارد.: بین تواناییهای تعیین نام و نشان تجاری  با عملکردبازاریابی شرکتها رابطه معنی داری وجود د 1Hفرض

سئوال مطرح شده است که در سئواالت مطرح شده در پرسش نامه، نظرات کارشناسان و مدیران شرکت  نیکوطعام  6در رابطه با این فرضیه 

 خیلی کم( مورد بررسی و سنجش قرار داده است . -کم -متوسط -زیاد -گزینه ای )خیلی زیاد 5مهر   را در این رابطه، با طیف 

 

 tنایيهاي تعيين نام و نشان تجاري  با عملکردبازاریابی شرکتها استفاده از آزمون ارتباط توا-4-17دول
 

سطح معنی داری در 

x= 50/0 
جدول Tمقدار

درجه 

 آزادی

T محاسبه 

 شده

 مقدار 

 زمونآ
 منظر تعداد نمونه ینمیانگ

x= 30/0  1.69 141 14.412 3 3.739 142 
تواناییهای تعیین نام 

 و نشان

 

 0Hمی توان گفت فرضیه  %95قرار دارد که در نهایت سطح اطمینان  H1ا توجه به جدول باال آماره ازمون در منطقه پذیرش فرضیه ب

 یعنی مثبت بودن رابطه بین این دو متغییر پذیرفته می شود. 1Hمردود شده و فرضیه 

 

 :مسوفرضيه 
 بین تواناییهای نوآوری با جهت یابی های شرکتها در بازاریابی  رابطه معنی داری وجود دارد. -  

 : بین تواناییهای نوآوری با جهت یابی های شرکتها در بازاریابی  رابطه معنی داری وجود ندارد .0Hفرض 

 واناییهای نوآوری با جهت یابی های شرکتها در بازاریابی  رابطه معنی داری وجود دارد.: بین ت 1Hفرض      

 

 

 

 

http://www.joas.ir/


 14 -31، ص 1396، پاییز 7پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 tارتباط توانایيهاي نوآوري با جهت یابی هاي شرکتها در بازاریابی  با استفاده از آزمون -4-18جدول
 

سطح معنی داری 

=Xدر  05/0 

 Tمقدار

جدول
 

درجه 

 آزادی

 T  محاسبه 

 شده

 مقدار 

 زمونآ
 نظرم تعداد نمونه میانگین

X= 01/0  تواناییهای نوآوری 142 3.964 3 11.329 141  1.69 
 

 0Hمی توان گفت فرضیه  %95قرار دارد که در نهایت سطح اطمینان  H1با توجه به جدول باال آماره آزمون در منطقه پذیرش فرضیه 

 یعنی مثبت بودن رابطه بین این دو متغییر پذیرفته می شود. 1Hمردود شده و فرضیه 

 

 :چهارمفرضيه 
 بین تواناییهای نوآوری با تواناییهای مدیریت شرکتها در بازاریابی معنی داری وجود دارد. -

 ا در بازاریابی  رابطه معنی داری وجود ندارد . : بین تواناییهای نوآوری با تواناییهای مدیریت شرکته0Hفرض 

 : بین تواناییهای نوآوری با تواناییهای مدیریت شرکتها در بازاریابی  رابطه معنی داری وجود دارد. 1Hفرض 
 

 tاز آزمون  ارتباط توانایيهاي نوآوري با توانایيهاي مدیریت شرکتها در بازاریابی  با استفاده-4-19جدول
 

داری سطح معنی 

=Xدر  05/0 

 Tمقدار

جدول

درجه 

 آزادی

T محاسبه 

 شده
 منظر تعداد نمونه میانگین زمونآ مقدار 

X= 02/0 1.69 141 10.961 3 3.809 142 تواناییهای مدیریت 

 

 0Hمی توان گفت فرضیه  %95ت سطح اطمینان قرار دارد که در نهای H1با توجه به جدول باال آماره آزمون در منطقه پذیرش فرضیه 

 یعنی مثبت بودن رابطه بین این دو متغییر پذیرفته می شود. 1Hمردود شده و فرضیه 
 

 :فرضيه پنجم

 رابطه معنی داری وجود دارد.بین بین تواناییهای نام ونشان تجاری با جهت یابی های شرکتها در بازاریابی  -

 : بین بین تواناییهای نام ونشان تجاری با جهت یابی های شرکتها در بازاریابی رابطه معنی داری وجود ندارد .0Hفرض 

 اریابی رابطه معنی داری وجود دارد.:بین بین تواناییهای نام ونشان تجاری با جهت یابی های شرکتها در باز 1Hفرض  
 

 tارتباط توانایيهاي نام ونشان تجاري با جهت یابی هاي شرکتها با استفاده از آزمون -4-20جدول
 

سطح معنی داری 

=xدر  05/0 

 Tمقدار

جدول

درجه 

 آزادی

T محاسبه 

 شده

 مقدار 

 زمونآ
 منظر تعداد نمونه میانگین

x= 01/0  1.69 141 9.468 3 3.767 142 
ای جهت یابی ه

 شرکتها
 

 0Hمی توان گفت فرضیه  %95قرار دارد که در نهایت سطح اطمینان  H1با توجه به جدول باال آماره آزمون در منطقه پذیرش فرضیه 

 پذیرفته می شود. یعنی مثبت بودن رابطه بین این دو متغییر 1Hمردود شده و فرضیه 
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 بررسی سواالت مربوط به فرضيه ها 
 ( بررسی سواالت مربوط به فرضيه ها3-7جدول )

 

 سواالت فرضیه ها

 6-5-4-3-2 -1 : بین تواناییهای نوآوری با عملکرد بازاریابی شرکتها ارتباط معنی داری وجود دارد.1فرضیه 

 12-11-10-9-8-7 ان تجاری  با عملکردبازاریابی شرکتها ارتباط معنی وجود دارد.: بین تواناییهای تعیین نام و نش2فرضیه 

 18-17-16-15-14-13 : بین تواناییهای نوآوری با جهت یابی های بازار شرکتها در بازاریابی  رابطه معنی داری وجود دارد. 3فرضیه 

 24-23-22-21-20-19 در بازاریابی  رابطه معنی داری وجود دارد.  : بین تواناییهای نوآوری با تواناییهای مدیریت شرکتها4فرضیه 

 30-29-28-27-26-25 : بین تواناییهای نام ونشان تجاری با جهت یابی های بازار شرکتها در بازاریابی رابطه معنی داری وجود دارد.5فرضیه 

 

 تحليل نتایج تحقيق:
ز دیدگاه کارشناسان شرکت مواد غذایی  نیکوطعام مهر  پارامتر نوآوری عاملی مؤثردر موفقیت با توجه به نتیجه بدست آمده معین شد که ا

رد  بازاراریابی عملکرد بازاریابی شرکتها در بازار خواهد بود و این بدان معناست که مدیران و کارشناسان بازاریابی باید به عواملی چون نوآوری درعملک

تن این عوامل باعث می شود که عملکرد انها در بازار با یک روند کاهشی مواجه و حتی با شکست مواجه شود به توجه خاصی نمایند که نادیده گرف

ب نموده طوری که این پارامتر در عملکرد بازاریابی شرکتها در بازار از دیدگاه کارشناسان در آزمون رتبه بندی فریدمن، رتبه و درجه خوبی را کس

 تباط مثبت و با اهمیت این پارامتر در عملکرد بازار یابی شرکت  نیکوطعام مهر  در بازار می باشد. است که این نشان دهنده ار

همچنین معین شد که از دیدگاه کارشناسان و متخصصین شرکت مواد غذایی  نیکوطعام مهر ، پارامتر تواناییهای تعیین نام و نشان تجاری  

شرکتها در بازار می باشد و این بدین معناست که مدیران و کارشناسان بازاریابی شرکتها باید به این عامل  نیز عاملی مؤثر و مهم در عملکرد بازاریابی

طوری  توجه خاصی داشته و بتوانند در انتخاب برند و نام نشان تجاری برای محصوالت تولیدی خود در بازار کامال منطقی و اصولی عمل نمایند. به

رقابتی از قدرت باالیی برخوردار بوده و به عنوان یک مزیت رقابتی محسوب شده و از این طریق در میزان فروش و سودآوری که امروزه برندها در بازار 

ی شرکت شرکتها در بازار تاثیر بسزایی خواهند داشت. که این پارامتر از دیدگاه کارشناسان و متخصصین شرکت  نیکوطعام مهر  درعملکرد  بازاریاب

 اخته شد. عاملی حیاتی شن

وآوری نتایج این امر را نیز نمایان ساخت که از دیدگاه کارشناسان و متخصصان شرکت مواد غذایی  نیکوطعام مهر  بین بکارگیری ازتواناییهای  ن

تها در بازار شناخته با  جهت یابی بازار  رابطه  مستقیم ومعنی داری وجود دارد و وجود ارتباط میان این دو عاملی مؤثر در عملکرد بازاریابی شرک

بازار یابی با شده است، و این بدین معناست که بکارگیری تواناییهای  نوآوری در جهت یابی های بازار مهم و مؤثر بود و می تواند شرکت را در بازار و 

یدگاه کارشناسان در آزمون رتبه بندی فریدمن ، موفقیتهایی بزرگی روبه رو سازد . از آنجایی که این پارامتر در عملکرد بازاریابی شرکتها در بازار از د

و با  باالترین رتبه و درجه را کسب نموده است و نادیده گرفتن این عامل موجب می شود که شرکتها نتوانند در فعالیتهای بازار یابی موفق بوده

حصوالت بسیار حیاتی بوده و مدیران و کارشناسان شکست مواجه خواهند شد. زیرا که امروزه شناخت فرهنگ ، عادات و رسوم مشتریان در فروش م

ن نمایند و از شرکتها به ویژه شرکت مواد غذایی  نیکوطعام مهر  با نوآوری و خالقیت ها، بتوانند  خواسته ها و انتظارات  مشتریان را  در بازار تامی

شد که از دیدگاه کارشناسان  و متخصصین شرکت مواد غذایی   این طریق یک مزیت رقابتی برای شرکت نسبت به رقبا ایجاد نمایند و همچنینمعین

ابی شرکتها در نیکوطعام مهر   بین دو پارامتر تواناییهای نوآوری با تواناییهای مدیریت رابطه معناداری وجود داشته و بدین ترتیب در عملکرد بازار ی

ا ایجاد ارتباط میان این دو متغیر، شرکتها به ویژه شرکت مواد غذایی  نیکوطعام مهر  بازار باید به ارتباط این دو پارامتر توجه زیادی اعمال شود، تا ب

این عامل موجب بتواند در فعالیتهای  بازاریابی و همچنین نفوذ در بازارهای بین المللی موفق شده و به اهداف خود از بازار دست یابد و نادیده گرفتن 

ند کاهشی مواجه شود، ارتباط میان این دو پارامتر از نظر کارشناسان و متخصصین شرکت مواد غذایی  می شود که بازاریابی این شرکت با یک رو

 نیکوطعام مهر  در آزمون رتبه بندی فریدمن  پایین ترین رتبه ودرجه را در میان دیگر فرضیه ها کسب نموده است . 

ت مواد غذایی  نیکوطعام مهر   بین دو پارامتر تواناییهای نام ونشان در پایان نیز مشخص گردید که از دیدگاه کارشناسان و متخصصین شرک

یید می نمایند، تجاری  با  جهت یابی های بازار در موفقیت عملکرد بازار یابی شرکتها در بازار رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد واین فرضیه را نیز تا

بر این باورند که در فعالیت های بازاریابی انتخاب نام و نشان تجاری مناسب در شناسایی  بدین معنا که مدیران و کارشناسان شرکت  نیکوطعام مهر 

ر برابر محصوالت در بازار  تاثیر بسزایی داشته و تجربه نیز نشان داده که مشتریان و مصرف کنندگان نسبت به برند  اهمیت  زیادی قائل بوده و د

 برندها وفادار خواهند ماند. 
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 و پيشنهاداتنتيجه گيري 
ناییهای با توجه به تحقیق صورت گرفته معین شده که  تواناییهای نوآوری و خالقیت در ایجاد ایده های جدید ،  پارامتر جهت یابی های بازار، توا

ش محصول تولیدی خود نام ونشان تجاری برای محصوالت و خدمات و مدیریت عالی شرکت در فعالیتهای  بازاریابی شرکتها در بازار برای تولید وفرو

تواند در  بسیار مهم وکلیدی می باشد  بنابراین شرکتها به ویژه شرکت مواد غذایی  نیکوطعام مهر   می تواند  به این عوامل توجه خاصی نماید تا ب

ی شرکتها در بازار مورد بررسی و تأیید بازار نسبت به رقبا  موفق تر عمل نمایند. از آنجایی که در تحقیق حاضر متغیر اصلی و مهم در عملکرد بازاریاب

 قرار گرفته اند لذا توصیه می شود در تحقیقات آتی بر روی هر یک از این عوامل بصورت گسترده تر و در بعدی وسیعتر صورت پذیرد.
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