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یابی  های جایگاه رقبا بر استراتژی گیری جهتهای بازاریابی و  قابلیت تأثیربررسی 

 برند سپاهان باطری
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 چکیده

را برندهایش ت و تا محصوال دهد مین مكااست که به شرکت ایابی زاربادر  مؤثری تژاسترایك و صلی م ایك مفهویابی  جایگاه

مینه ت محدودی در زتحقیقامفهوم، ین اهمیت د اجوود. با قبا تأمین نمایاز ربهتر را هدفش ن مشتریای هازنیاده و متمایز نمو

هش با وین پژاین عوامل وجود دارد. اثربخشی ایابی ه ارزنحوو برند بر استراتژی  مؤثرعوامل شن ساختن روجهت یابی در  جایگاه

 کنندگان شرکتهان باطری بود. برند سپا یابی جایگاههای  رقبا بر استراتژی گیری جهتبازاریابی و  های قابلیت تأثیرف بررسی هد

 نامه پرسشها با استفاده از  تصادفی ساده انتخاب شدند. داده گیری نمونهنفر بودند که به روش  111در این پژوهش 

(Theodosiou, 2012)  نامه پرسشو (et al, 2019 Iyer) های توصیفی برای بررسی  شد. عالوه بر روش آوری جمع

(، آزمون مقایسه ای نمونهکولموگروف اسمیرنف، آزمون مقایسه میانگین یك جامعه )تی تك آزمون  های پژوهش از فرضیه

(، همبستگی، تحلیل عاملی و الگوسازی ANOVA) طرفه یكمیانگین دو جامعه )تی دو جامعه مستقل(، تحلیل واریانس 

و برای تحلیل  SPSS20 افزار نرمز فوق ا های آزمون کارگیری بهو  وتحلیل تجزیهمعادالت ساختاری انجام شده است. برای 

نسبت به  گیری جهت، از بین کهنتایج نشان داد  استفاده شده است. PLS افزار نرمعاملی و الگوسازی معادالت ساختاری از 

بر  تأثیرینسبت به رقبا  گیری جهتو عامل دیگر یعنی  مؤثربرند  یابی جایگاهرقبا، قابلیت بازاریابی، عامل قابلیت بازاریابی بر 

 برند ندارند. یابی جایگاه
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