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وظر  در با شرکت عملکرد بر سازمان های ویژگی و بازاریابی های قابلیت تأثیر

  ( کاله شرکت: موردمطالعه) بازاریابی استراتژی و سازماوی قدرت وقش گرفته
 

 رجبی معصومه

 ایشاى قن، ضْش هیاسال آصاد داًطگاُ قن، ٍاحذ اًساًی علَم داًطکذُ هذیشیت، گشٍُ تاصسگاًی، هذیشیت اسضذ کاسضٌاسی آهَختِ داًص

 

 چکیده

ًقص ٍاسطِ  ًظش گشفتيساصهاى تش عولکشد ضشکت تا دس  ّای ٍیژگیتاصاسیاتی ٍ  ّای قاتلیت تأثیشّذف تحقیق حاضش، تشسسی 

 افضاس ًشمی تا هعادالت ساختاس ساصی هذلآهاسی تا سٍش  اصًظشصاسیاتی دس ضشکت کالِ تَدُ است. قذست ساصهاًی ٍ استشاتژی تا

تا  ًاهِ پشسصّای هحقق ساختِ تَد کِ سٍایی سؤاالت  ّا دس ایي تحقیق پشسطٌاهِ لیضسل تَدُ است. اتضاس اصلی گشدآٍسی دادُ

تِ سٍش  ّا ًوًَِضذ. اًتخاب  تائیذهحاسثِ ٍ  515/0 کشًثاخ هقذاس آى تا سٍش ضشیة آلفا ٍ پایاییاساتیذ  اص ًظشاتاستفادُ 

ًتایج تحقیق ًطاى داد ًوًَِ آهاسی اًتخاب ضذًذ.  عٌَاى تًِفش طثق جذٍل هَسگاى  150ُ است کِ تعذاد تصادفی سادُ تَد

)ضشکت( تش عولکشد ضشکت، قذست ساصهاًی ضشکت ٍ خصَصیات ساصهاى )ضشکت( تش استشاتژی تاصاسیاتی  خصَصیات ساصهاى

ت تش عولکشد ضشکت کالِ، قاتلیت تاصاسیاتی ضشکت ًیض تش قذست ساصهاًی ضشکت تأثیشگزاس است ٍ ًیض قاتلیت تاصاسیاتی ضشک

 دسًْایتضشکت تأثیشگزاس تَدُ است. قاتلیت تاصاسیاتی ضشکت تش استشاتژی تاصاسیاتی ٍ استشاتژی تاصاسیاتی تش عولکشد ضشکت ٍ 

 ّا دادُاص ایي تحقیق هشتَط تِ یک دٍسُ صهاًی است کِ  آهذُ دست تِج ًتایهعٌاداس داسد.  تأثیشولکشد ضشکت قذست ساصهاًی تش ع

تاصاسیاتی  ّای استشاتژیایشاًی تا اتخار  ّای ضشکتهوکي است سثة تغییش ًتایج گشدد. ، گزضت صهاى اًذ ضذُ  آٍسی جوعدس آى 

هٌاسة، کاّص قیوت، ٍ قیوت سقاتتی، استفادُ اص  تٌذی تستِهٌظن تا هطتشیاى، هٌاسة هاًٌذ طشاحی هحصَالت پیطشٍ، تواس 

 تثلیغات ّذفوٌذ، پاسخگَ تَدى دس تشاتش هحصَالت تش عولکشد هٌاسة ضشکت اضافِ کٌٌذ. 

 

 کت کالِساصهاى، عولکشد ضشکت، قذست ساصهاًی، استشاتژی تاصاسیاتی، ضش ّای ٍیژگیتاصاسیاتی،  ّای قاتلیتهای کلیدی:  واژه

 



 هطالعات هذیشیت ٍ کاسآفشیٌی

40 -56، صفحات 1311 تاتستاى، 2، ضواسُ 6دٍسُ   

 

 


