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بزرسی تاثیز آهیخته باساریابی سبش بز ایجاد هشیت رقابتی پایذار
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اعظن هلکی  ،1ههذی دارینی
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زاًطجَی زوتطی هسیطیت هٌاتغ اًساًی پژٍّطگاُ هٌْسسی تحطاى ّای عثیؼی ضاذع پژٍُ ،اغفْاى ،ایطاى
 2ػضَّیات ػلوی گطٍُ هسیطیت زاًطگاُ آظازاسالهی ٍاحس تطتت جام،ایطاى

چکیذه
ایي تحمیك تا ّسف تطضسی تاثیط آهیرتِ تاظاضیاتی سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض هَضز هغالؼِ ضطوت چای ضاّسًَس عطاحی ٍ اجطا ضسُ
است .تحمیك حاضط اظ حیث ّسف یه تحمیك واضتطزی ٍ زض ایي پژٍّص تا تَجِ تِ ًَع تحمیك اظ آهاض تَغیفی تطای تجعیِ ٍ تحلیل
اعالػات ٍ زستِ تٌس ی هتغیطّا ٍ پاسد ّای هطتثظ تا آًْا ٍ اظ آهاض استٌثاعی تطای آظهَى تاثیط آهیرتِ تاظاضیاتی سثع تا ضٍش آظهَى  tته
گطٍّی تا ووه ًطم افعاض  SPSSاستفازُ ضسُ استّ .وچٌیي تا استفازُ اظ آظهَى فطیسهي تِ اٍلَیت تٌسی آهیرتِ تاظاضیاتی سثع تط ایجاز
هعیت ضلاتتی پایساض پطزاذتِ ضسُ استً .تایج حاغل اظ آظهَى فطضیِ ّا تط ضٍی  388فطز ًوًَِ اظ ذطیساضاى چای ضاّسًَس وِ تِ ضٍش
ًوًَِ گیطی تػازفی ذَضِ ای اًتراب ضسُ تَزًس ػالٍُ تط تاییس تاثیط آ هیرتِ تاظاضیاتی سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض زض ضطوت چای
ضاّسًَس ًطاى زاز وِ اٍلَیتّای آهیرتِ تاظاضیاتی سثع تِ تطتیة تطفیغ سثع ،تَظیغ سثع ،لیوت سثع ٍ زض ًْایت هحػَل سثعهی تاضس .تا
استفازُ اظ ًتایج حاغل اظ ایي پژٍّص هی تَاى تِ اضائِ ضاّىاضّای هَثطی تطای ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض زست یافت.

واصههای کلیذی :ویفیت ذسهات  ،هطاضوت ،اضتاب ضجَع ،گوطن سطذس
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 -1هقذهه
تاظاضیاتی سثع فطایٌسی اجتواػی است وِ افطاز ٍ گطٍُ ّا اظ عطیك فطایٌس هثازلِ هحػَالت ٍ اضظش آًْاً ،یاظ ٍ ذَاستِ ذَز ضا
اظ عطیك یه ضٍش اذاللی وِ اثطات هٌفی تط هحیظ ظیست ضا حسالل وٌس تطآٍضزُ هی وٌٌس(.اهیطضاّی ٍ ّوىاضاى )1392،تِ
ػثاضتی زیگط تِ گفتِ یَلًَسىی تاظاضیاتی سثع ضاهل توام فؼالیتّایی است وِ تطای ایجاز ٍ تسْیل هثازالت تِ هٌظَض اضضای
ًیاظّا ٍ ذَاستِ ّای تططی عطاحی هی ضَز تِ عَضی وِ ایي اضضاء ًیاظّا ٍ ذَاستِ ّا تا حسالل اثطات هضط ٍ هرطب ضٍی
هحیظ ظیست تاضٌس ( )Yasmin,B.R,2014تِ ًسضت فؼالیتّای ظیست هحیغی زض ّوِ هؼیاضّای ضطوت جای هیگیطز .ػالٍُ تط
ایي تسیاضی اظ ضطوتْا هؼیاضّای سٌتی وسة ٍ واض ضا تطای اضظیاتی هَفمیت ًَآٍضیْای سثع تِ واض هی تطًس(.حمیمی ٍ ّوىاضاىّ )1390،ط
ضطوت ،استطاتژی تاظاضیاتی هرػَظ ذَز ضازاضز .استطاتژی(4پی) تاظاضیاتی سثع ّواى آهیرتِّای هطسَم تاظاضیاتی تَزُ ،اها چالص
تاظاضیاتاى ،استفازُ ذاللاًِ اظ ( 4پی) هیتاضس .ضایسوسی تػَض ًویوطز وِ ضٍظی تاظاضیاتی ػالٍُ تط سَزآٍضی ٍ فطٍشً،گطاى سالهت هػطف
وٌٌسُ ًیع تاضس .اها پَیایی ٍ ضلاتت ضسیس ٍ افعایص ًگطاًی ًسثت تِ هحیظ ظیست ٍ ّوچٌیي همطضات زٍلتی ٍ افعایص آگاّی هػطف
وٌٌسگاى ،ضطوتْا ضا تط آى زاضت وِ زض سالهت جسواًی ٍ ضٍاًی ٍ پاویعگی هحیظ هػطف وٌٌسگاى ًیع تأهل وٌٌس( .ضهضاًیاى ٍ
ّوىاضاى .)1389،عی زِّ ّای اذیط ،تغَض ولی چٌیي تطًاهِ ّایی تط هَضَػات هطتثظ تا حفظ ٍ ًگْساضی هحیظ ظیست هتوطوعًس ٍ تِ
زًثال تاثیطگصاضی تط ًگطش ٍ ضفتاض هػطف وٌٌسُ تَزُ اًسً )Hing Kai Chan and etal,2102 ( .گطاًیْای هحیظ ظیستی ٍ
تماضاّای گطٍُ هػطف وٌٌسُ تطای هحػَالت حاهی هحیظ ظیست هٌجط تِ ظَْض فلسفِ تاظاضیاتی ًَیي وِ تا ًام تاظاضیاتی سثع ضٌاذتِ هی
ضَز،ضسُ است .)Lin, Y andetal,2013(.هعیت ضلاتتی اضظضْای لاتل اضائِ ضطوت تطای هطتطیاى است تِ ًحَی وِ ایي اضظضْا اظ ّعیٌِ
ّای هطتطی تاالتط است ( .)Hao Ma,2012زض هحیظ هتالعن ٍ هتغییط اهطٍظی ،ضطوتْا تطای تما ٍ ضضس زض تاظاض ضلاتتی تایس ًسثت تِ
ضلثا زاضای هعیت ضلاتتی تاضٌس .هحػَالت جسیس ،فٌاٍضی پیططفتِ ،تطویثْای ساظهاًی جسیس ٍ غیطُ زض غَضتی هَفمیت ضطوتْا ضا فطاّن
هی آٍضز وِ زض ذلك ٍ ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض هَثط تاضٌس (SanjeevKumar and etal,2012).تا تَجِ تِ اّویت هَضَع آهیختِ

تاساریاتی سثش ،ضزکت چای ضاّسًَذ کِ یکی اس تشرگتزیي ضزکتّای تَلیذ ٍ تستِ تٌذی چای هی تاضذ در ًظز دارد کاالیی تَلیذ کٌذ کِ ػالٍُ تز
سَدآٍری ٍ فزٍش تاال ،هسائل سیست هحیطی ٍ سالهت هصزف کٌٌذُ را تیطتز هذ ًظز قزار دّذ .ایي رٍسّا هیتَاى گفت کِ راُ تزگطتی
تِ سوت تَلیذ هحصَالت هخزب تزای هحیط سیست ٍجَد ًذارد ٍ رفتِ رفتِ فطارّای دٍلتی ،رقاتتی ٍ تغییز ًگزش هطتزیاى ،ضزکتْا را
هلشم تِ پیزٍی ٍ تِ کارگیزی رٍیکزد تاساریاتی سثش هیکٌذ .ضزکتّا تایذ تا هٌْذسی هجذد در فزآیٌذّای تَلیذی ٍ طزاحی کاال ٍ خذهات
جایگاُ خَد را در هَقؼیت رقاتتی تحکین تخطٌذ ،در غیز ایي صَرت اس قطار سثش تاس خَاٌّذ هاًذ .هیتَاى گفت رٍیکزد تاساریاتی سثش فقط تز
ارضا کزدى ًیاسّای هطتزی توزکش ًویکٌذ .تلکِ طثق ایي رٍیکزد ًیاسّای هطتزیاى تایذ تِ ضیَُای تزآٍردُ ضَد کِ تزای جاهؼِ تِ ػٌَاى
یك کل ًیش سَدهٌذ تاضذ .اصَل هختلفی تزای ایجاد هشیت رقاتتی ٍ رفتي تِ سَی سثش ضذى ٍجَد دارد کِ در تزدارًذُ فزصتْای سیز
است .اٍالً :سثش تَدى فزایٌذ تَلیذ اغلة تِ ایي هٌجز هیضَد کِ کارایی هٌاتغ تْثَد یاتذ ،تٌاتزایي تاػث کاّص ّشیٌِ در ساختار ضزکت
هیضَد ٍ هَضغ رقاتتی ضزکت را ًسثت تِ رقثا تْثَد هیتخطذ .ثاًیاً :سثش تَدى فؼالیتْای تاساریاتی ،ضزکت را قادر هیساسد کِ اس طزیق
ارائِ هحصَالت جذیذ در تاسارّای جذیذ یا ارائِ هشیتْای اضافی تزای هحصَالت جاری ،خَد را اس رقثا تزجستِتز جلَُ دّذ .ایي اهز تاػث
خَاّذ ضذ کِ ارسش ضزکت تزای هطتزیاى افشایص یاتذ ٍ ٍفاداری هطتزی را افشایص دادُ ٍ در ًْایت سَدآٍری افشایص خَاّذ یافت.
ضزکتْا در پی ًتایج کَتاُ هذت ّستٌذ ٍ هوکي است تؼْذ کوتزی ًسثت تِ لشٍم فزایٌذّای ساسهاًی در راستای تغییزات اساسی داضتِ
تاضٌذ .تٌاتزایي ،هوکي است توایل کوتزی ًسثت تِ استقثال اس رٍیکزد استزاتژیك تاساریاتی سثش داضتِ تاضٌذ(.دػایی ٍ ّوکاراى  )5831پس
هی تَاى گفت در تاساریاتی سثش قثل اس آًکِ ًتایج هْوی حاصل ضَد ،السهِ آى ،صزف سهاى ،تؼْذ ٍ هٌاتغ است(.صفذری ٍ
ّوکاراى )5838،در ایي راستا پژٍّص حاضز در تالش است تا تِ تزرسی تاثیز آهیختِ یاساریاتی سثش تز ایجاد هشیت رقاتتی پایذار در ایي
ضزکت پزداختِ ،تا در ًْایت تتَاى اس ًتایج حاصل اس ایي پژٍّص تِ ارائِ راّکارّای هَثزی تزای ایجاد هشیت رقاتتی پایذار دست یافت.
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تَزیع سبس

شکل  : 1هسل هفهَهی پژٍهش

 -2روش پضوهص
ایي تطضسی اظ ًَع تَغیفی -پیوایطی تا استفازُ اظ تىٌیه پطسطٌاهِ ٍ تىویل آى تِ غَضت هیساًی تَسظ جاهؼِ آهاضی هی
تاضس .فطضیِ اغلی ضاهل آهیرتِ تاظاضیاتی سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض تاثیط زاضز ٍ چْاض فطضیِ فطػی هَضز تطضسی لطاض
گطفت .جاهؼِ آهاضی ،ولیِ ذطیساضاى چای ضاّسًَس زض آشض ٍ زی سال  1393هی تاضس ٍ ًوًَِ آهاضی تط اساس فطهَل
وَوطاىً 388فط ٍ ضٍش ًوًَِ گیطی تػازفی ذَضِ ای هی تاضس.
زازُ ّا تا ًطم افعاض SPSSزض زٍ سغح تَغیفی ٍ استٌثاعی تجعیِ ٍ تحلیل ضسًس.زض آهاض تَغیفی اظ جساٍل فطاٍاًی ٍ زضغسّا ،هیاًگیيّا
ٍ اًحطاف هؼیاضّا ٍ زض آهاض استٌثاعی اظ آظهَى تی ته گطٍّی تطای پاسد فطضیِ ّای تحمیك استفازُ ضسُ استّ .وچٌیي ،تِ هٌظَض
تؼییي ضٍایی پطسطٌاهِ ،اظ ًمغِ ًظطات ٍ پیطٌْازات استایس هجطب ،هترػػاى ٍ واضضٌاساى استفازُ گطزیس ٍ جْت تؼییي پایایی آظهَى
اظ ضٍش آلفای وطًٍثاخ استفازُ گطزیس .هیعاى ضطیة اػتواز تا ضٍش آلفای وطًٍثاخ تطای 30پطسطٌاهِ هحاسثِ ضس وِ ًتایج آى زض
جسٍل ،1آهسُ است.
جسٍل  -1هحاسبه پایایی پرسشٌاهه (آلفای کرًٍباخ)
رزیف
5
2
8
.
1

ضریب آلفای کرًٍباخ
5.3.1
5.355
5.3.1
5.322
5.35.

هتغیر
هحصَل سثش
قیوت سثش
تزفیغ سثش
تَسیغ سثش
کل

تا تَجِ تِ جسٍل فَق ٍ هٌاسة تَزى ضطایة آلفای وطًٍثاخ اػتثاض زضًٍی اتعاض پژٍّص تائیس هی ضَز.
 -3یافته ها و نتایج
پیص اظ تطضسی هتغیطّای تحمیك ،تِ هٌظَض آضٌایی تا ًحَُ پاسرگَیی تِ سَاالت ،تِ تطضسی سَاالت پطسطٌاهِ تا استفازُ اظ جساٍل ٍ
ًوَزاضّای فطاٍاًی پطزاذتِ ضسً .تایج تَغیف آهاضی زازُ ّای حاغل اظ اجطای پطسطٌاهِ تط اساس هطرػات فطزی پاسد زٌّسگاى ضاهل
سي ،جٌسیت ،هیعاى تحػیالت ٍضغل تَسظ پاسد زٌّسگاى تِ ضطح شیل هی تاضس.
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 ٍضؼیت جٌسیت زض ًوًَِ تحت تطضسیاظ تؼساز ً 388فط ،تؼساز ً 209فط هؼازل  53.9زضغس هطز ،تؼساز ً 175فط هؼازل  45.1زضغس ظىٍ تؼساز ً 2فط هؼازل  0.5زضغس ًیع ًاهطرع تَزُ است.
 ٍضؼیت ضغل زض ًوًَِ تحت تطضسیاظ تؼساز ً 388فط ،ضغل تؼساز ً119فط هؼازل  30.7زضغس واضهٌس ترص زٍلتی ،تؼساز ً 152فطهؼازل  39.2زضغس واضهٌس ترص ذػَغی ،تؼساز ً 90فط هؼازل  23.2زضغس ضغل آظاز ،تؼساز ً 17فط هؼازل  4.4زضغس سایط ٍ تؼساز 10
ًفط هؼازل  2.6زضغس ًیعًاهطرع تَزُ است.
 ٍضؼیت سي زض ًوًَِ تحت تطضسیاظ تؼساز ً 388فط ،تؼساز ً 130فط هؼازل  33.5زضغس ووتط اظ  30سال ،تؼساز ً 187فط هؼازل 48.2زضغس تیي  31تا  40سال ،تؼساز ً62فط هؼازل  16.0زضغس تیي  41تا  50سال ،تؼساز ً 6فط هؼازل  1.5زضغس تیي  51تا  60سال ،تؼساز 1
ًفط هؼازل  0.3زضغس تاالی  61سال ٍ تؼساز ً 2فط هؼازل  0.5زضغس ًیعًاهطرع تَزُ است.
 هیعاى تحػیالت زض ًوًَِ تحت تطضسیاظ تؼساز ً 388فط ،هسضن تحػیلی تؼساز ً 79فط هؼازل  20.4زضغس ظیط زیپلن  ،تؼساز ً 176فطهؼازل  45.4زضغس زیپلن  ،تؼساز ً 98فط هؼازل  25.3زضغس فَق زیپلن  ،تؼساز ً 27فط هؼازل  7.0زضغس لیساًس  ،تؼساز ً 4فط هؼازل
 1.0زضغس فَق لیساًس ،تؼساز ً 1فط هؼازل  0.3زضغس زوتطی ٍ تؼساز ً 3فط هؼازل  0.8زضغس ًیعًاهطرع تَزُ است .
جسٍل  -2هقایسه ًتایج آهار تَصیفی سَاالت پرسشٌاهه بر حسب زرجه اهویت ٍ اٍلَیت از ًظر پاسد زهٌسگاى
زرجه اهویت ٍ اٍلَیت از ًظر پاسد زهٌسگاى (زرصس
رزیف

فراٍاًی)

گَیه

ذیلی زیاز

زیاز

هتَسط

کن

ذیلی کن

بی
پاسد

5
2
8
.
1
6
.
3
3
55
55
52
58
5.
51
56
5.
53
53
25
25
22

استفادُ اس هَاد اٍلیِ طثیؼی
تَلیذ هحصَالت قاتل تاسیافت
تَلیذ هحصَالتی کِ خَردًطاى خطزی ًذارد.
تَلیذ هحصَالتی کِ تزای سالهتی تیضزر ّستٌذ.
توزکش تز تَلیذ هحصَالت تزخَاستِ اس ًیاس ٍاقؼی
استفادُ اس رًگّای خَراکی ٍ طثیؼی
استفادُ اس ػطزّای طثیؼی تجای اساًسّای ضیویائی
استفادُ اس تزچسةّای هحیط سیستی تِ ػٌَاى یك تثلیغ
استزاتژیّای توایش هحصَل تزاساس سثش تَدى آًْا
صزف ّشیٌِ در راتطِ تا هؼزفی اّویت هحصَل سثش
استفادُ اس ضْزت ساسهاى تِ سثش تَدى تِ ػٌَاى تزًذساسهاى
ارائِ تصَیزی اس ساسهاى تِ ػٌَاى یك ساسهاى دٍستدار هحیطشیست
توزکش تیطتز تز فزٍش ضخصی تزای هؼزفی هحصَالت سثش
استفادُ اس اتشارّای رٍاتط ػوَهی جْت هؼزفی هحصَالت سثش
استفادُ اس هحزکّای تطَیقی تزای استفادُ اس هحصَالت سثش
استفادُ اس تستِتٌذیْای قاتل تاسیافت
استفادُ اس تستِّای کَچکتز
توزکش تیطتز تز تاسارّای هحلی
کاّص حاضیِ سَد تا قیوتگذاری کوتز
توزکش تز سَدآٍری تلٌذهذت هذت ًاضی اس رضایت هطتزی
تَسؼِ رٍاتط تا تاهیيکٌٌذگاى سثش جْت پَضص ّشیٌِّا
تَسؼِ رٍاتط تا هطتزیاى هصزفکٌٌذُ هحصَالت سثش
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استفادُ اس تؼزفِّای دٍلتی تزای حوایت هحصَالت سثش

   

 

 

 

پس اظ تَغیف آهاضی هتغیطّای تحمیك ،فطضیِ ّای هغطح ضسُ ،هَضز آظهَى لطاض گطفتِ ٍ زازُ ّا زض زٍ سغح تَغیفی ٍ استٌثاعی
تجعیِ ٍ تحلیل ضسُ اًس .تِ هٌظَض تَغیف زازُ ّای هصوَض اظ جساٍل تَظیغ فطاٍاًی ٍ ضاذع ّای آهاضی هاًٌس فطاٍاًی،زضغس،هیاًگیي ٍ ...
ٍ زضسغح استٌثاعی ٍ جْت آظهَى فطضیِ ّا اظ آظهَى تی ته گطٍّی استفازُ ضسُ استّ.وچٌیي تا استفازُ اظ آظهَى فطیسهي تِ اٍلَیت
تٌسی آهیرتِ تاظاضیاتی سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض پطزاذتِ ضسُ است.

فزضیه اصلی :آهیخته باساریابی سبش بز ایجاد هشیت رقابتی پایذار تاثیز دارد.
تطای تطضسی ازػای ٍجَز ضاتغِ تیي زٍ هتغیط "آهیرتِ تاظاضیاتی سثع" ٍ "هعیت ضلاتتی پایساض" ،اظ تحلیل تی ته گطٍّی
استفازُ هی وٌین.
جسٍل ً -3تایج آزهَى تی تک گرٍهی(فرضیه اصلی)
سطح هعٌازاری
زرجه آزازی
شاذص t
اًحراف هعیار
هیاًگیي ًوًَه
تعساز
5.555
83.
3..856
5.1.5
2.85
833
تا تَجِ تِ جسٍل ،3ضاذع  tهحاسثِ ضسُ ( )84.316زض سغح  α ;0.05هؼٌازاض است ٍ  ، p-value<0.05زض ًتیجِ زض سغح ;0.05
αآهیرتِ تاظاضیاتی سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض تاثیط زاضز.

فزضیه فزعی اول :هحصول سبش بز ایجاد هشیت رقابتی پایذار تاثیز دارد.
تطای تطضسی ازػای ٍجَز ضاتغِ تیي زٍ هتغیط "هحػَل سثع" ٍ "هعیت ضلاتتی پایساض" ،اظ تحلیل تی ته گطٍّی استفازُ هی
وٌین.
جسٍل ً -4تایج آزهَى تی تک گرٍهی(فرضیه فرعی اٍل)
تعساز هیاًگیي ًوًَه اًحراف هعیار شاذص  tزرجه آزازی سطح هعٌازاری
5.555
83.
68.312
5.6.5
2.53
833
ّواى عَض وِ زض جسٍل  4هطاّسُ هی ضَز ضاذع  tهحاسثِ ضسُ ( )63.952زض سغح  α ;0.05هؼٌازاض است ٍ  ، p-value<0.05زض
ًتیجِ زض سغح α ;0.05هحػَل سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض تاثیط زاضز.

فزضیه فزعی دوم :قیوت سبش بز ایجاد هشیت رقابتی پایذار تاثیز دارد.
تطای تطضسی ازػای ٍجَز ضاتغِ تیي زٍ هتغیط "لیوت سثع "ٍ"هعیت ضلاتتی پایساض" ،اظ تحلیل تی ته گطٍّیاستفازُ هی وٌین.

جسٍل ً -5تایج آزهَى تی تک گرٍهی(فرضیه فرعی زٍم)
تعساز هیاًگیي ًوًَه اًحراف هعیار شاذص  tزرجه آزازی سطح هعٌازاری
5.555
83.
12.35.
5.35.
2.53
833
ّواى عَض وِ زض جسٍل  5هطاّسُ هی ضَز ضاذع  tهحاسثِ ضسُ ( )52.914زض سغح  α ;0.05هؼٌازاض استت ٍ ، p-value<0.05
زض ًتیجِ زض سغح α ;0.05لیوت سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض تاثیط زاضز.
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فزضیه فزعی سوم :توسیع سبش بز ایجاد هشیت رقابتی پایذار تاثیز دارد.
تطای تطضسی ازػای ٍجَز ضاتغِ تیي زٍ هتغیط "تَظیغ سثع "ٍ "هعیت ضلاتتی پایساض" ،اظ تحلیل تی ته گطٍّیاستفازُ هی وٌین.

جسٍل ً -6تایج آزهَى تی تک گرٍهی(فرضیه فرعی سَم)
تعساز هیاًگیي ًوًَه اًحراف هعیار شاذص  tزرجه آزازی سطح هعٌازاری
5.555
83.
.6.82.
5.365
2.21
833

ّواى عَض وِ زض جسٍل  6هطاّسُ هی ضَز ضاذع  tهحاسثِ ضسُ ( )46.324زض سغح  α ;0.05هؼٌازاض است ٍ  ، p-value<0.05زض
ًتیجِ زض سغح α ;0.05تَظیغ سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض تاثیط زاضز.
فزضیه فزعی چهارم :تزفیع سبش بز ایجاد هشیت رقابتی پایذار تاثیز دارد.
تطای تطضسی ازػای ٍجَز ضاتغِ تیي زٍ هتغیط "تطفیغ سثع "ٍ "هعیت ضلاتتی پایساض" ،اظ تحلیل تی ته گطٍّیاستفازُ هی وٌین.

جسٍل ً -7تایج آزهَى تی تک گرٍهی(فرضیه فرعی چهارم)
تعساز هیاًگیي ًوًَه اًحراف هعیار شاذص  tزرجه آزازی سطح هعٌازاری
5.555
83.
63.132
5.683
2.22
833

هغاتك جسٍل  ، 7ضاذع  tهحاسثِ ضسُ ( )68.592زض سغح  α ;0.05هؼٌازاض استت ٍ  ، p-value<0.05زض ًتیجتِ زض ستغح ;0.05
αتَظیغ سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض تاثیط زاضز.
تا تَجِ تِ تٌایج فطضیِ ّای فطػی  1تا  4هطرع ضس وِ ّوِ آهیرتِ تاظاضیاتی سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض هَثط ّستٌس .اوٌتَى تتا
استفازُ اظ آظهَى فطیسهي هی تَاى تِ اٍلَیت تٌسی آهیرتِ تاظاضیاتی سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساضپطزاذت.

جسٍل  -8آزهَى فریسهي اٍلَیت بٌسی آهیرته بازاریابی سبس هَثر بر ایجاز هسیت رقابتی پایسار
تعساز کی زٍی فریسهي زرجه آزای سطح هعٌازاری
5.555
8
51.1.2
833
تا تَجِ تِ ًتایج جسٍل  8ضاذع وی زٍی فطیسهي هحاسثِ ضسُ ( )15.542زض ستغح  α ;0.05هؼٌتازاض استت ٍ  ، p-value<0.05زض
ًتیجِ زض سغح  α ;0.05تیي آهیرتِ تاظاضیاتی سثع هَثط تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض اٍلَیت ٍجَز زاضز .زض جسٍل  9هیاًگیي ضتثتِ ّتا ٍ
اٍلَیت آهیرتِ تاظاضیاتی سثع هَثط تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض ًطاى زازُ ضسُ است.
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جسٍل  -9هیاًگیي رتبه ها ٍ اٍلَیت آهیرته بازاریابی سبس هَثر بر ایجاز هسیت رقابتی پایسار
آهیرته بازاریابی سبس هیاًگیي رتبه ها اٍلَیت
چْارم
2.83
هحصَل سثش
سَم
2..5
قیوت سثش
دٍم
2.15
تَسیغ سثش
اٍل
2..5
تزفیغ سثش

زض تحمیك حاضط تا تَجِ تِ ًتایج آظهَى ّای  tته گطٍّی زض سغح α ;0.05آهیرتِ تاظاضیاتی سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساضزض
ضطوت چای ضاّسًَس هطْس تاثیط زاضز ٍ تا تَجِ تِ ًتایج آظهَى وی زٍی فطیسهي زض سغح  α ;0.05تیي آهیرتِ تاظاضیاتی سثع هَثط تط
ایجاز هعیت ضلاتتی پایساضزض ضطوت چای ضاّسًَس ،اٍلَیت ٍجَز زاضز ٍ تطفیغ سثع زاضای اٍلَیت اٍل ،تَظیغ سثع زاضای اٍلَیت زٍم ،لیوت
سثع زاضای اٍلَیت سَم ٍ زض ًْایت هحػَل سثع زاضای اٍلَیت چْاضم هی تاضس.

-4بحث و نتیجه گیزی
تحمیك حاضط تِ هٌظَض تطضسی تاثیط آهیرتِ تاظضایاتی سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض زض ضطوت چای ضاّسًَس وِ هتأثط اظ
پیسایص هفَْم جسیسی اظ تاظاضیاتی تا ػٌَاى تاظاضیاتی سثع وِ ًاضی اظ ًگطاًی ّا ٍ زغسغِ ّای فعایٌسُ ػوَهی ًسثت تِ هحیظ
ظیست تَزُ است ،غَضت گطفتِ اس تّ.واًگًَِ وِ زض تجعیِ ٍ تحلیل زازُ ّا ًطاى زازُ ضس است ،فطضیِ اغلی پژٍّص ٍ
فطضیِ ّای فطػی تاییس هی ضَز .فطضیِ فطػی اٍل تاثیط هحػَل سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض هَضز تطضسی لطاض هی زّس
وِ تا تَجِ تِ آهاضُ ّای آظهَى هحػَل سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض هَثط استّ .طچٌس وِ تا تَجِ تِ ًتایج تسست آهسُ
آهیرتِ تاظاضیاتی سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساضهَثط است ٍلی هحػَل زضضتثِ آذط لطاض زاضز .فطضیِ فطػی زٍم تاثیط لیوت
سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض ضا هَضز تطضسی لطاض هی زّس وِ تا تَجِ تِ آهاضُ ّای آظهَى لیوت سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی
پایساض هَثط است .لیوت سثع زض ضتثِ سَم تاثیط گصاضی لطاض گطفتِ است .فطضیِ فطػی سَم تاثیط تَظیغ سثع تط ایجاز هعیت
ضلاتتی پایساض ضا هَضز تطضسی لطاض هی زّس وِ تا تَجِ تِ آهاضُ ّای آظهَى تَظیغ سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض تاثیط زاضز.
تَظیغ سثع یىی اظ اجعای آهیرتِ تاظاضیاتی سثع است وِ زض سازُ تطیي حالت آى ٍظیفِ اًتمال هحػَل سثعاظ هحل تَلیس تِ
هحل ذطیس هطتطی ضا تِ ػْسُ زاضز .فطضیِ فطػی چْاضم تاثیط تطفیغ سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض ضا هَضز تطضسی لطاض هی
زّس وِ تا تَجِ تِ آهاضُ ّای آظهَى تَظیغ سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض تاثیط زاضز .تثلیغات تِ ػٌَاى یىی اظ هْوتطیي
اتعاضّای آهیرتِ تاظاضیاتی سثع هیتَاًس ًمص تسیاض هْوی ضا زض سیاستّا ٍ استطاتژیّای تاظاضیاتی ضطوت اظ لثیل اضتثاط تا
هطتطیاى ،اغالح ٍ تغییط شٌّیت هطتطیاى ًسثت تِ ضطوت ایفا وٌس ً ،تایج ایي پژٍّص ًطاى هی زّس تطفیغ سثع زض تیي سایط
ػَاهل آهیرتِ تاظاضیاتی سثع زض ضتثِ اٍل تاثیط لطاض گطفتِ است .

 -5پیطنهادات
ّواًگًَِ وِ زض تحلیل ًتایج هغطح ضس اظآى جا وِ تَجِ تِ هسایل ظیست هحیغی ٍ واّص اثطات هٌفی تط ضٍی هحیظ ظیست زض اجطای
آهیرتِ تاظاضیاتی سثع تا حس تاالیی هی تَاًس تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض هَثط تاضس،تا تَجِ تِ ایٌىِ تسیاضی اظ ضطوتّا اظ همیاسْای
سٌتی اظ لثیل :سَزً ،طخ تاظزُ سطهایِ گصاضی ،سْن تاظاض ٍ غیطُ تطای اضظیاتی ذَزضاى ًسثت تِ هسائل هحیغی استفازُ هیوٌٌس .تؼساز
ووی اظ ضطوتّا زضیافتِاًس وِ سثع تَزى هعیتّای استطاتژیه تِ آًْا هیزّس .هَلؼیت ساظی هٌاسة ظهاًی ضطٍع هیضَز وِ ضطوت
آًچِ ضا وِ ػطضِ هی وٌس ًسثت تِ ضطوتْای ضلیة تفاٍت ٍالؼی زاضتِ تاضٌس ٍ تسیي ٍسیلِ تطای هطتطیاى اضظشآفطیٌی هیوٌس .لصا تا
تَجِ تِ ایٌىِ هسائل هحیغی ٍ اجتواػی اهطٍظُ تطای هطتطیاى اّویت تاالیی زاضًس ،ضػایت هسائل ظیست هحیغی زض فؼالیتْای تاظاضیاتی
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تاػث ایجاز هعیت ضلاتتی تطای ضطوت ذَاّس ضس ٍ اظ ایي عطیك ضطوت هیتَاًس تِ ایجاز یه پایگاُ ذَب زض تاظاض زست یاتس .ضٌاذت تاثیط
آهیرتِ تاظاضیاتی سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض هی تَاًس تِ ایي هْن ووه تسعایی ًوایس(.سؼازت ٍ ّوىاضاى)1386،
سثع تَزى آهیرتِ تاظاضیاتی سثع اغلة تِ ایي هٌجط هی ضَز وِ واضایی هٌاتغ تْثَز یاتس ،تٌاتطایي تاػث واّص ّعیٌِ زض ساذتاض ضطوت
هیضَز ٍ هَضغ ضلاتتی ضطوت ضا ًسثت تِ ضلثا تْثَز هیترطس(.حوسی ٍ ّوىاضاى )1390،سثع تَزى فؼالیتّای تاظاضیاتی ،ضطوت ضا لازض
هیساظز وِ اظ عطیك اضائِ هحػَالت جسیس زض تاظاضّای جسیس یا اضائِ هعیتّای اضافی تطای هحػَالت جاضی ،ذَز ضا اظ ضلثا تطجستِتط
جلَُ زّس .ایي اهط تاػث ذَاّس ضس وِ اضظش ضطوت تطای هطتطیاى افعایص یاتس ٍ ٍفازاضی هطتطی ضا افعایص زازُ ٍ زض ًْایت سَزآٍضی
افعایص ذَاّس یافت(.هفیسیاى ٍ ّوىاضاى)1391،
اظ عطفی تَلیس هحػَالت سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض تاثیط زاضز .لصا تِ ضطوتّا پیطٌْاز هی ضَز وِ ضاُ تطگطتی تِ سوت تَلیس
هحػَالت هرطب تطای هحیظ ظیست ٍجَز ًساضز  ،اظ اًجا وِ ضفتِ ضفتِ ّن فطاضّای زٍلتی ٍ ّن ذَاست هػطف وٌٌسگاى ضٍ تِ سَی
هحػَالت سثع هی تاضس ،ضطوت ّا ًیع زیط یا ظٍز تطای تما تایستی تغییط استطاتژی زازُ ٍ گام ّای هحىن تطی تطای تَلیس هحػَل سثع
تطزاضًس.
اظ آًجایی وِ لیوت سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض تاثیط زاضز  ،اها لیوت ػاهل تحطاًی ٍ هْن آهیرتِ تاظاضیاتی سثع هحسَب هیضَز،
ّطچ ٌس وِ هحػَالت سثع لیوت تاالتطی ًسثت تِ واالّای سٌتی زاضًس ،اغلة آًْا ّعیٌِ ّای ذطٍجی اتتسایی تاالتطی زاضًس اها ّعیٌِ
ّای تلٌس هست آًْا ووتط است(.ػلیپَض ٍ ّوىاضاى )1390،تِ ضطوتّا پیطٌْاز هیضَز تِ هطتطیاى ذَز اضظش افعٍزُ هحػَالت سثع ضا
تطٌاساًٌس.
تا تَجِ ت ِ ایٌىِ تَظیغ سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض تاثیط زاضز لصا تَظیغ ٍ ػطضِ سثع ّن تایس زض زاذل ضطوت هَضز تَجِ لطاضگیطز،
واالّایی تا تستِ تٌسی وَچه تط ٍ لاتل تاظیافت تَلیس ضسُ ٍزض تیطٍى ضطوت ػطضِ توَلغ ٍ هٌاسة غَضت پصیطز.
ّوچٌیي تا تَجِ تِ ًوًَِ ّای تحت تطضس ی تطفیغ سثع تط ایجاز هعیت ضلاتتی پایساض تاثیط زاضز ،لصا تِ ضطوت ّا تَغیِ ٍ پیطٌْاز هی ضَز
زض تسٍیي استطاتژی ضطوت تط استطاتژی ّای توایع هحػَل تط اساس سثع تَزى آًْا تاضس ،زض تثلیغات ذَز تِ اضائِ تػَیطی اظ ساظهاى تِ
ػٌَاى ساظهاى زٍست زاض هحیظ ظیست ٍ استفازُ اظ هحطوْای تطَیمی تطای استفازُ اظ هحػَالت سثع تَجِ تیطتطی ًوایٌس.
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