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 شرکت آناتا( : مطالعه مورد) شرکت عملکرد  شرکت بر  رقابتی مزیت  تأثير  بررسی

 4کاوه بزازی خيابان ،3مهدی غفاری ،2محمد همت زاده  ،1مليکا مرادی

 ماکو واحد اسالمی ازاد دانشگاه بازرگانی، مدیریت گروه دانشگاه، مدرس-1

 تبریز واحد سالمیا آزاد دانشگاه بازاریابی، -مدیریت بازرگانی ارشد کارشناسی دانشجوی-2

 بانک ملت یاعتبار کارشناس ،بازاریابی وصادرات -ییاجرا تیریکارشناس ارشد مد-3

 تبریز واحد المیاس آزاد دانشگاه بازرگانی، مدیریت کارشناسی دانشجوی-4

 چکيده 

 و کارکنان شامل آماری ی جامعه. باشد می آناتا شرکت عملکرد بر شرکت رقابتی مزیت بررسی حاضر، تحقیق اصلی هدف

 بوده ساده تصادفی تحقیق، این  در گیری نمونه روش. باشد می نفر 110 آن تعداد و آناتا شرکت بازاریابی و فروش مدیران

 های داده آوری جمع منظور به. شد گرفته نظر در نفر 86 مورگان جدول اساس بر تحقیق این  در آماری نمونه حجم. است

 تحلیل و تجزیه جهت. گردید استفاده شرکت عملکرد و شرکت رقابتی مزیت استاندارد های پرسشنامه از تحقیق، نیاز مورد

 آزمون وسیله به که بودن نرمال بررسی از پس  فرضیات آزمون برای و spss افزار نرم از شده آوری جمع های ادهد

 تایید از حاکی تحقیق های فرضیه آزمون نهایت در. شد استفاده رگرسیون آزمون از گرفت، انجام اسمیرنوف کلموگروف

 تاثیر آناتا شرکت در شرکت عملکرد بر شرکت رقابتی مزیت که؛ داد نشان تحقیق نتایج بنابراین. دارد های فرضیه تمامی

 صنایع داخلی، تقاضای درونی، فاکتورهای: شامل رقابتی، مزیت متغیر ابعاد از کدام هر همچنین . دارد معناداری و مثبت

 شرکت، رقابتی مزیت: کلیدی واژگان.دارند معناداری و مثبت تاثیر شرکت این  عملکرد بر ساختار و استراتژی مرتبط،

 .داخلی تقاضای درونی، فاکتورهای شرکت، عملکرد
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 مقدمه

 های فناوری و ها فلسفه سو، یک از می کنند، نرم پنجه و دست چالش با جهت دو از معاصر تولیدی سازمانهای یا شرکتها

 دوره یک در جدید اتخدم و محصوالت تقاضای در امروزی مشتریان سوی دیگر از و آیندمی وجود به تولید از جدیدتری

 تولیدی های به سازمان آورند، می هجوم جهت دو این از که چالشهای با مقابله منظور به. دارند بیشتری کوتاه، شدت زمانی

دهند)رنجبرچی و ابراهیمی،  انجام را اقدامی خود رقابتی بازار های وضعیت با رابطه در سریعا که شود می توصیه کنونی

1393 ).   

سریعتر است.  تطبیق با آن جهت سنتی های تولیدی سازمان های توانایی از تجاری محیط در تغییر زان افزایش همچنین می 

می  شرایط تغییر با در تطبیق ناتوانی این  و بودند ناتوان شد می آنها ارائه برای که هاییفرصت مزایای از استفاده در ها سازمان

 (.1390)خوش سیما و جعفر نژاد، شان شود ورشتستگی باعث بلندمدت در توانست

 های جهانی با سرعت زیاد سبب شده شده استراتژی اقتصاد عصر جدید و کرده تغییر رقابتی های در دهه اخیر اولویت

 تجاری موفقیت کنندة عامل تعیین  امّا باشد،می الزم باال کیفیت و رقابتی در این عصر، قیمت. کند تغییر ها شرکت عملیاتی

 قرار  مورد توجه اساسی اصل به عنوان مشتری به پذیر انعطاف و سریع پاسخ, بازار به ه جای آن سرعت رسیدنب و نیستند

 ربع از بیش  گذشته که رقابتی های اولویت و جانشی است یافته افزایش چابکی و سرعت اهمیت به همین دلیل. است گرفته

 است. کردند، گردیده می تاکید بر تولید قرن

 بوده  رشد نرخ و دارایی، بازگشت سهام، قیمت شرکت، سودآوری شامل گذشته پژوهشهای در شرکتی رداز طرفی عملک

 سازمانی، یادگیری تکنولوژی، انفجار و شدن جهانی شدید، رقابت چون عواملی اخیر سالهای در(. 1397 جانفرسا،)است

 سازمانها بنابراین،(. 1395 همکاران، و عالی)ندهست رقابتی مزیت ایجاد در غالب عوامل نوآوری، و دانش  خلق های قابلیت

  (.2017 همکاران، و دساربو)باشند سنتی مالی های سنجه از فراتر معیارهایی جستجوی در مجبورند

 می شرکت عملکرد در مثبت تاثیر آن تبع به و شرکت آناتا رقابتی مزیت منظور بهبود شرکت آناتا به در موضوع این  انتخاب

چه  آناتا شرکت عملکرد بر شرکت رقابتی مزیت که باشد می اساسی سوال این  به پاسخ دنبال به تحقیق این  ن بنابرای .باشد

 باشد. می آناتا شرکت در عملکرد بر شرکت رقابتی مزیت تأثیر تاثیری دارد؟ به عبارتی هدف اصلی این تحقیق تعیین 
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 يقتحق یمدل مفهوم

 متغير وابسته                                                                                         متغير مستقل                          

                                                          

                                                        

                                                             

                                                                      

      

     

 

 (.برگرفته از مبانی نظری تحقيق)يقتحق ی. مدل مفهوم1شکل                                

 تحقيق های فرضيه

 فرضيه اصلی

 تاثیر دارد. آناتا تشرک شرکت در شرکت بر عملکرد رقابتی مزیت 

 فرضيه های فرعی

 .دارد تاثیر آناتا شرکت در شرکت عملکرد بر درونی فاکتورهای. 1

 .دارد تاثیر آناتا شرکت در شرکت عملکرد بر داخلی تقاضای. 2

 .دارد تاثیر آناتا شرکت در شرکت عملکرد بر  مرتبط صنایع. 3

 دارد. تاثیر آناتا شرکت در شرکت عملکرد . استراتژی بر4

 دارد. تاثیر آناتا شرکت در شرکت عملکرد بر . ساختار5

 مبانی نظری تحقيق

 شرکت  رقابتی مزیت

 درونی  فاکتورهای

 داخلی  تقاضای

 مرتبط  صنایع

 استراتژی 

  ساختار

 عملکرد شرکت 

 بازار سود ملکردع

 مالی  عملکرد

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

4 

 

 مزیت رقابتی

از موضوعات مهمی است که در سال های اخیر در ادبیات مدیریت و بازاریابی استراتژیک مورد تاکید قرار گرفته است. در  

های سازمان وریسین ئ وثر ارائه شده است، جایی که تاین رابطه، چشم اندازهای متفاوتی نسبت به عوامل تعیین کننده و م

. اولین شخص از میان این ( 2001)بایرد و تونر، ، عوامل محیطی را عوامل مسلط و تعیین کننده مزیت رقابتی می دانند1صنعتی

 2ه مایکل پورترنظریه خود را بیان داشت. با این حال نظریه پرداز معروف این گرو 1968است که در سال  نظریه پردازان بین 

. در این راستا (1976)جنسن و مکلین، محسوب می شود. طبق مدل پورتر، واحد صنعتی برای تجزیه و تحلیل صنعت است

.  (1980)پورتر، وی اعتقاد دارد که سودآوری شرکت ها به جذابیت صنعت و موقعیت نسبی شرکت در صنعت بستگی دارد

که سازمان فعالیت ها را متفاوت و متمایز از رقبا انجام دهد در آن صورت طبق این مدل، چنانچه استراتژی باعث شود 

شایستگی های محوری امکان انتخاب تنوع و تمایز را تسهیل می کنند و باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان می 

 (. 2007،آموکو و همکارانشوند)

 ویژگیها در تمایز رقابتی، مزیت. است رقبا با درمقایسه نمشتریا نظر از شرکت پیشنهادهای جذابیت فزونی میزان رقابتی مزیت

 (. 1398کند)قهرمان پور،  می مشتریان به رقبا از بهتر خدمات ارائه به قادر را آن که است شرکتی هر ابعاد یا

 مزیت  اساس لذا و دارد بستگی صنعت استراتژیک عوامل و استراتژیک های دارایی سازگاری میزان به شرکت سودآوری

. در مقابل این دسته از (2011،تامیتیامانا و همکاران)می گیرد قرار شایستگی تئوری و صنعتی سازمان تعامل برمبنای رقابتی

نظریات، تعدادی از تئوری پردازان بر اهمیت عوامل درون سازمانی در کسب مزیت رقابتی تاکید دارند که از ان جمله می 

   (.1392)قهرمانی، اشاره کرد 4قابلیت های پویا و نگرش 3توان به نگرش بر مبنای منابع

نگرش بر مبنای منابع، سازمان ها را به عنوان مجموعه های منابع می نگرد و معتقد است که مبنای مزیت رقابتی سازمان، منابع 

ن یا مشکل بوده آن است، مشروط بر اینکه ویژگی های نادربودن، باارزش بودن، قابلیت جایگزینی اندک، و تقلید ناپذیر بود

. به بیان دیگر، منبع مزیت رقابتی منابع سازمان است و در صورتی که منابع، (2018)اولسن و همکاران، تقلید را دارا باشند

 (.  5،2004ویژگی های چهارگانه فوق را دارا باشند مزیترقابتی از نوع پایدار خواهد بود)لیسمن و مارگارت

  شرکت  6عملکرد

 
1 industrial organization 
2 Michael Porter 
3 resource – based view 
4 dynamic capability view 
5 Lismen and Margaret 
6 Competencies 
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 فیزیکی و انسانی، منابع ور)شاملداراییهای بهره از مجموعهای سازمان انی مبتنی بر این ایده است کهمفهوم عملکرد سازم

سرمایه ای( است که با هدف حصول به مقاصد به اشتراک گذاشته شده به صورت اختیاری تشکیل شده است)سیمون، 

1976 .) 

 پژوهشهای در عملکردی معیارهای. است شده ارزیابی حسابداری و مالی مفاهیم به توجه با سنتی طور به شرکت عملکرد

 رقابت چون عواملی اخیر سالهای در. است بوده رشد نرخ و دارایی، بازگشت سهام، قیمت شرکت، سودآوری شامل گذشته

 ایجاد در غالب عوامل نوآوری، و دانش  خلق های قابلیت سازمانی، ی یادگیر تکنولوژی، ر انفجا و شدن جهانی شدید،

 و دساربو)باشند سنتی مالی های سنجه از فراتر معیارهایی جستجوی در مجبورند سازمانها آن، تبع به هستند، رقابتی تمزی

 . (2017 همکاران،

 تحقيق یپيشينه

 یداخل يشينهپ

 اننش نتایج. اند داده انجام عملکرد شرکت در رقابتی اثربخش  عامل هفت عنوان با را پژوهشی( 1398) همکاران و خاکپور

 بررسی مورد مدل در. دارد وجود رقابتی های استراتژی و اونی دی ریچارد اس هفت بین  مستقیمی و مثبت رابطه که دهد می

  .باشد می مدل بودن مناسب دهندة نشان( AGFI=  94/0و= GFI 91/0) برازش های شاخص مقدار

 بانک  در رقابتی مزیت کسب بر آن تأثیر و نکداریبا صنعت بر اثرگذار عوامل ( در تحقیق با عنوان؛ بررسی1392قهرمانی)

 خدمات مشتری، کیفیت نشان داد که؛ تبلیغات، رضایت فرضیات آزمون تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج انجام داد. مشهد سپه

 عنوان به و کارکنان مشتریان اطالعات، وفاداری تجاری، فناوری مشتری، نام با ارتباط بانکی، پاسخگویی، امنیت، مدیریت

 می نشان فریدمن  آزمون نتایج همچنین  .باشدمی اثرگذار رقابتی مزیت ایجاد بر بانکداری صنعت بر اثرگذار عوامل مهمترین 

 داری وجودمعنی تفاوت اولویت، نظر از مشهد شهر سپه بانک شعب در رقابتی مزیت ایجاد بر مؤثر عوامل بین  در که دهد

 میانگین  با) اطالعات فناوری و اول اولویت در( 60/8=ایرتبه میانگین  با) بانکی خدمات کیفیت که صورت بدین . دارد

 دارند. قرار یانزدهم اولویت در( 24/2=  ایرتبه

 سیستم و سازمانی طرح سازمان، رقابتی استراتژی بین  همزمان ارتباط بررسی عنوان با پژوهشی( 1388) فتوحی و حجازی

 و سازمانی طرح رقابتی، استراتژی بین  که دهد می نشان حاصل نتایج. اند داده انجام ها؛شرکت عملکرد با مدیریت حسابداری

 رابطه نظر، مورد صنایع در مطالعه مورد های شرکت کلیه در اقتضایی تناسب رویکرد با عملکرد و مدیریت حسابداری سیستم

 .دارد وجود داری معنی
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 خارجی پيشينه ی

 نتیجه این به تجاری، نام ویژه ارزش با رقابتی مزیت رابطه بررسی عنوان تحت خود قیقاتتح در( 2018) همکاران و بالتبرگ

 می کمتری صدمه دیگر، شرکتهای فروش برابر پیشبرد در کنند، می تاکید رقابتی مزیت روی بر که هایی شرکت که رسیدند

 محصوالت ارائه در شرکت، یک عملکرد رفتن  باال حتی و ماندن  پایدار باعث تجاری نام ویژه ارزش و رقابتی مزیت و بینند

 ها مشتری شود می باعث شرکت، نام روی بر رقابتی مزیت. شود می جدید بازارهای به ورود در یا و قدیم بازارهای در جدید

 .دهند نشان سازمان جدید کاالهای معرفی به مثبتی پاسخ توزیع های کانال و

 هدف . دهند نشان بیمه صنعت شدن نهادینه بر را رقابتی مزیت تاثیر اند نموده عیس خود تحقیق در( 2016) همکاران و واینر

 شخص خودرو، بیمه امر در تمایل جهت بیمه مشتریان ریزی برنامه بر رقابتی مزیت تاثیر دادن نشان تحقیق این  از آنها اصلی

 بر موثر تبلیغات و رقابتی مزیت که تداش آن از حاکی تحقیق نتایج. است بوده کارگر و کارفرما بیمه حوادث، ثالث،

 را بیمه مشتریان زیادی حدود تا تواند می اینترنت همچنین  و روزنامه جمله از مکتوب های پرسشنامه و رادیو تلویزیون،

 .نماید بیمه امور در گذاری سرمایه به تشویق و ترغیب

 در رقابتی مزیت به کنندگان مصرف واکنش  کدر بین  رابطه بررسی عنوان تحت خود تحقیقات نتایج در( 2013) هوانگ

 نه موثر راهبردهای تدوین در رقابتی مزیت به کنندگان مصرف واکنش درک که رسید نتیجه این به موثر، راهبردهای تدوین 

 در اند، وابسته هم به عوامل این  که چرا است، مهم بسیار  نیز بازاریابی آمیخته اجزای دیگر برای بلکه فروش افزایش  برای تنها

 باشند. کنندگان مصرف تحریک برای قوی محرک توانند می رقابتی مزیت واقع

  تحقيق روش و نوع

 یک  گرفت، خواهد بکار اجرایی مشکالت حل برای آناتا و شرکت در آن نتایج که انجا از هدف، نظر از حاضر تحقیق

 می پیمایشی و توصیفی تحقیق یک تحلیل و تجزیه روش و اطالعات و ها داده گردآوری نظر از و باشد می کاربردی تحقیق

. دهد پاسخ تحقیق فرایند یک طی دارد وجود عمل در که واقعی پرسش و مساله یک تا است این  بر پژوهشگر سعی که باشد

 .شود می انجام نظرسنجی و پرسشنامه از استفاده با و کمی صورت به حاضر تحقیق که است پیمایشی جهت آن از و

 آماری جامعه ی
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 ی درباره است مایل محقق که نامند می آماری ی جامعه را باشد مشترک صفتی دارای که واحدها یا افراد از ای مجموعه

و  کارکنان شامل پژوهش  این  آماری ی جامعه . (1391 ایرانی، نژاد)بپردازد مطالعه به آن واحدهای متغیر های صفت یا صفت

 .باشد می نفر 110 آن تعداد و تاآنا مدیران فروش و بازاریابی در شرکت

 

  نمونه حجم تعيين  و گيری نمونه روش

 آماری نمونه حجم مورگان، جدول اساس همچنین بر. شد انجام ساده تصادفی صورت به فوق یجامعه از گیری نمونه روش

 . شد گرفته نظر در نفر 86

 ها داده  آوری گرد روش

 شد: گرفته بهره داده ها گردآوری جهت زیر های روش از تحقیق این در 

 منابع و بانکها ها، نامه پایان مجالت، کتابها، از نظری مفاهیم و تعاریف مبانی، تدوین  جهت: ای کتابخانه مطالعات -1 

 ها استفاده شده است.کتابخانه و اطالعاتی

 مربوط به هر دو متغیر استفاده استاندارد های پرسشنامه از تحقیق متغیرهای سنجش  برای(: پرسشنامه) میدانی مطالعات -2 

 . گردید

  ها داده  آوری گرد ابزار

 کامالا  پاسخهای از ای، گزینه 5 لیکرت بندی درجه مقیاس با و استاندارد های پرسشنامه از تحقیق متغیرهای سنجش برای

 مزیت پرسشنامه از ستقل،م متغیر سنجش برای که، ترتیب این  به. است شده استفاده شده بندی درجه مخالف کامالا به موافق

 گویه استفاده 12با ( 1390 عرب،)شرکت عملکرد پرسشنامه از وابسته، متغیر سنجش  برای گویه و 14با  (1998 پورتر،) رقابتی

 .است شده

 ابزار  پایایی و روایی

 در (. 1391 ایرانی، ژادن)بگیرد اندازه را نظر مورد ویژگی و خصیصه بتواند اندازه گیری، وسیله که است آن روایی از مقصود

 با نهایتا. دهد پاسخ را تحقیق های سوال بتواند که شد تدوین  سؤاالتی و گردید استفاده دانشگاهی اساتید نظرات از تحقیق این 
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 توزیع  آماری جامعه بین  در و شد تهیه باال روایی با نهایی پرسشنامه مربوطه، متخصصان و راهنما استاد نظرات از استفاده

 گردید. 

 قابلیت با که می باشد مشابه کار روش با و مشابه شرایط تحت و معین  زمان طول در نتایج بودن یکسان از ای درجه پایایی

 پایایی وجود عدم نشانگر صفر که باشد می یک تا صفر بین عددی پایایی ضریب. می شود انجام نتایج تکثیر قابلیت و تکرار

 آلفای روش گیری، اندازه ابزار پایایی ارزیابی برای حاضر تحقیق دهد. در می نشان را صد در صد  پایایی یک و است

 آن  ابعاد معرف متغیر یک گویه های حد چه تا که است موضوع این  بیانگر روش این . شد داده تشخیص مناسب کرونباخ

 تمامی برای کرونباخ الفای چون بنابراین  .(1شد)جدول حاصل زیر نتایج کرونباخ آلفای آزمون به توجه با. می باشد متغیر

  پرسشنامه می باشد. باالی پایایی دهنده باشد، نشان می/ 07 باالی سواالت

 . آلفای کرونباخ کل سواالت1جدول 

 تعداد               آلفای کرونباخ

26                         851/0 

 

 ها داده  وتحليل تجزیه روش

 استفاده با اطالعات تحلیل و تجزیه شده، آوری جمع های داده بررسی از پس  تحقیق این  در نیز استنباطی آمار چارچوب در

 رگرسیون آزمون از ،(اسمیرنوف کلموگروف آزمون)بودن نرمال بررسی از پس  فرضیات آزمون  برای و spss افزار ازنرم

  شد. استفاده

 تحقيق( فرضيات یافته های تحقيق)آزمون

 .دارد تاثیر آناتا شرکت در شرکت عملکرد رب شرکت رقابتی مزیت اصلی: فرضیه

 کتبر عملکرد شر یرقابت یت مز مربوط بهضرایب رگرسيون برای فرضيه اصلی،  -2جدول 

 ضریب استاندارد نشده مدل 
ضریب استاندارد 

 شده

ضریب 

 تعیین
t 

سطح 

 (sigمعناداری)

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

9 

 

B بتا انحراف معیار 

 0.000 9.047 - - 0.233 2.112 ثابت

 0.396 0.057 0.363 0.132 6.928 0.000 (X)متغیر

 

می باشد. بنابراین فرضیه صفر تحقیق مبنی بر عدم  0.05با توجه به اینکه میزان سطح معناداری پایین تر از  -2براساس جدول 

کت بر عملکرد شر یرقابت  یتمزرد شده و فرضیه تحقیق تایید می شود. یعنی آناتا بر عملکرد شرکت  یرقابت یتمزتأثیر 

 تاثیر معناداری دارد.  0.363با توجه به ضریب تاثیر)بتا(  مذکور

 بنابراین فرمول خط رگرسیون به شکل زیر در می آید:

y=2.112+0.396(X) 

. شودیم آناتادر عملکرد در شرکت  یش واحد افزا 0.396باعث  یرقابت  یتدر مز یش واحد افزا یکنمود که  یانب توانیم

 باشد.یم داریمعن  یآزمون از لحاظ آمار ین ا یونیکه مدل رگرس گرفت یجهنت توانیپس م

 دارد.  تاثیر آناتا شرکت در شرکت عملکرد بر درونی فاکتورهای :1فرضیه

 بر عملکرد  شرکت  یدرون یفاکتورهامربوط به  .1ضرایب رگرسيون برای فرضيه  -3جدول 

 مدل 
 ضریب استاندارد نشده

ضریب استاندارد 

ضریب  شده

 تعیین
t 

سطح 

 (sigمعناداری)
B بتا انحراف معیار 

 0.000 9.047 - - 0.233 2.112 ثابت

 0.396 0.057 0.311 0.132 6.928 0.000 (X)متغیر

  

می باشد. بنابراین فرضیه صفر تحقیق مبنی بر عدم  0.05با توجه به اینکه میزان سطح معناداری پایین تر از  8-4براساس جدول 

بر عملکرد  یدرونی فاکتورهارد شده و فرضیه تحقیق تایید می شود. یعنی بر عملکرد شرکت  یدرون یافاکتورهتأثیر 

 تاثیر معناداری دارد.  0.311با توجه به ضریب تاثیر)بتا(  آناتاشرکت 
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 بنابراین فرمول خط رگرسیون به شکل زیر در می آید:

y=2.112+0.396(X) 

 مذکوردر عملکرد شرکت  یشواحد افزا 0.396باعث  یدرون یدر فاکتورها یش واحد افزا یکنمود که  یانب توانیم

 باشد.یم داریمعن یآزمون از لحاظ آمار ین ا یونیگرفت که مدل رگرس یجهنت  توانی. پس مشودیم

 .دارد تاثیر آناتا شرکت در شرکت عملکرد بر داخلی تقاضای: 2فرضیه

 بر عملکرد شرکت  یداخل یتقاضابه مربوط  .2ضرایب رگرسيون برای فرضيه  -4جدول 

 مدل 
 ضریب استاندارد نشده

ضریب استاندارد 

ضریب  شده

 تعیین
t 

سطح 

 (sigمعناداری)
B بتا انحراف معیار 

 0.000 9.047 - - 0.233 2.729 ثابت

 0.348 0.057 0.373 0.132 6.928 0.000 (X)متغیر

 

می باشد. بنابراین فرضیه صفر تحقیق مبنی بر عدم  0.05ناداری پایین تر از با توجه به اینکه میزان سطح مع -4براساس جدول 

بر  یداخل یتقاضا یطشراشرکت رد شده و فرضیه تحقیق تایید می شود. یعنی بر عملکرد  یداخل یتقاضا یطشراتأثیر 

 تاثیر معناداری دارد.  0.373با توجه به ضریب تاثیر)بتا(  آناتاعملکرد شرکت 

 مول خط رگرسیون به شکل زیر در می آید:بنابراین فر

y=2.729+0.348(X) . 

 آناتادر عملکرد در شرکت  یشواحد افزا 0.348باعث  یداخل یتقاضا یطدر شرا یشواحد افزا یکنمود که  یانب توانیم

 باشد.یم داریمعن یآزمون از لحاظ آمار ین ا یونیگرفت که مدل رگرس یجهنت  توانی. پس مشودیم

 .دارد تاثیر آناتا شرکت در شرکت عملکرد بر مرتبط صنایع :3فرضیه

 مرتبط بر عملکرد شرکت  یعصنا مربوط به  .3ضرایب رگرسيون برای فرضيه  -5جدول 

 ضریب استاندارد نشده مدل 
ضریب استاندارد 

 شده

ضریب 

 تعیین
t 

سطح 

 (sigمعناداری)
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B بتا انحراف معیار 

 0.000 9.047 - - 0.233 2.750 ثابت

 0.528 0.057 0.297 0.132 6.928 0.000 (X)متغیر

  

می باشد. بنابراین فرضیه صفر تحقیق مبنی بر عدم  0.05با توجه به اینکه میزان سطح معناداری پایین تر از  -5بر اساس جدول 

با  آناتالکرد شرکت مرتبط بر عم یعصنارد شده و فرضیه تحقیق تایید می شود. یعنی مرتبط بر عملکرد شرکت  یعصناتأثیر 

 تاثیر معناداری دارد.   0.297توجه به ضریب تاثیر)بتا( 

 بنابراین فرمول خط رگرسیون به شکل زیر در می آید:

y=2.750+0.528(X). 

. شودیم مذکوردر عملکرد شرکت  یش واحد افزا 0.528مرتبط باعث  یعدر صنا یش واحد افزا یکنمود که  یانب توانیم

 باشد.یم داریمعن  یآزمون از لحاظ آمار ین ا یونیگرفت که مدل رگرس یجهنت توانیپس م
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 دارد. تاثیر آناتا شرکت در شرکت عملکرد بر استراتژی :4فرضیه 

 بر عملکرد شرکت  یاستراتژمربوط به  .4ضرایب رگرسيون برای فرضيه  -6جدول 

 مدل 
 ضریب استاندارد نشده

ضریب استاندارد 

ضریب  شده

 تعیین
t 

سطح 

 (sigعناداری)م
B بتا انحراف معیار 

 0.000 9.047 - - 0.233 2.450 ثابت

 0.432 0.057 0.271 0.132 6.928 0.000 (X)متغیر

  

می باشد. بنابراین فرضیه صفر تحقیق مبنی بر عدم  0.05با توجه به اینکه میزان سطح معناداری پایین تر از  -6براساس جدول 

با توجه به آناتا بر عملکرد شرکت  یاستراتژرد شده و فرضیه تحقیق تایید می شود. یعنی رد شرکت بر عملک یاستراتژتأثیر 

 تاثیر معناداری دارد.  0.271ضریب تاثیر)بتا( 

 بنابراین فرمول خط رگرسیون به شکل زیر در می آید:

y=2.450+0.432(X) 

. پس شودیم مذکوردر عملکرد در شرکت  یش واحد افزا 0.432باعث  یدر استراتژ یش واحد افزا یکنمود که  یانب توانیم

 باشد.یم داریمعن  یآزمون از لحاظ آمار ین ا یونیگرفت که مدل رگرس یجهنت  توانیم
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 دارد. تاثیر آناتا شرکت در شرکت عملکرد بر ساختار: 5فرضیه

 ساختار بر عملکرد شرکت مربوط به  .5ضرایب رگرسيون برای فرضيه  -7جدول 

 مدل 
 ریب استاندارد نشدهض

ضریب استاندارد 

ضریب  شده

 تعیین
t 

سطح 

 (sigمعناداری)
B بتا انحراف معیار 

 0.000 9.047 - - 0.233 2.450 ثابت

 0.432 0.057 0.299 0.132 6.928 0.000 (X)متغیر

 

راین فرضیه صفر تحقیق مبنی بر عدم می باشد. بناب 0.05با توجه به اینکه میزان سطح معناداری پایین تر از  -7براساس جدول 

ساختار بر عملکرد شرکت رد شده و فرضیه تحقیق تایید می شود. یعنی  آناتاساختار بر عملکرد شرکت در شرکت تأثیر 

 تاثیر معناداری دارد.  0.299با توجه به ضریب تاثیر)بتا(  مذکور

 بنابراین فرمول خط رگرسیون به شکل زیر در می آید:

y=2.450+ 4320. (X) 

 توانی. پس مشودیدر عملکرد شرکت م یش واحد افزا 0.432در ساختار باعث  یش واحد افزا یکنمود که  یانب توانیم

 .باشدیم داریمعن یآزمون از لحاظ آمار ین ا یونیگرفت که مدل رگرس یجهنت 

 

  های تحقيقفرضيه آزمون و پيشنهاد ها در راستای گيری نتيجه

 در افزایش  واحد  یک  که  توان نتیجه گرفتلیل آماری مربوط به فرضیه اصلی تحقیق که بیان شد؛ میبا توجه به نتایج تح

مزیت رقابتی و ابعاد  چه  هر که ترتیب  این  به . شود می  آناتا  شرکت  در عملکرد در  افزایش  واحد  0.396 باعث  رقابتی؛  مزیت 

 و صدیق  نتایج  با فرضیه این  نتیجه . بهبود خواهد یافت  ابتی توان رق دلیل به  شرکت عملکرد مذکور در این تحقیق مطلوب باشد، 

      .دارد   مطابقت (  1397) همکاران
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 فاکتورهای در افزایش  واحد یک توان نتیجه گرفتبا توجه به نتایج تحلیل آماری مربوط به فرضیه فرعی اول که بیان شد؛ می

 رضایت درونی؛ فاکتورهای افزایش با که ترتیب این  به .شودمی آناتا شرکت عملکرد در افزایش  واحد 0.396 باعث درونی

 این نتیجه. شد خواهد شرکت عملکرد بهبود موجب امر این  و یافت خواهد بهبود شرکت سودآوری و فروش میزان مشتری،

 دارد. مطابقت( 1395)همکاران و مرادلو تحقیقات نتایج با فرضیه

 شرایط  در  افزایش  واحد  یک  که  توان نتیجه گرفتشد؛ می بیان فرعی دوم که فرضیه به مربوط آماری تحلیل نتایج به توجه با

 و بالتبرگ  تحقیقات  نتایج  با  فرضیه  این  نتیجه . شود می  آناتا  شرکت  در  عملکرد  در  افزایش  واحد  0.348 باعث  داخلی  تقاضای 

 .باشد   می  راستا   یک  در (   2011)   همکاران

 مرتبط صنایع  در  افزایش  واحد  یک  نتیجه میگیریم که؛  شد؛ بیان که یه فرعی سومفرض به مربوط آماری تحلیل نتایج به توجه با

 محصوالت و  آنها  فعالیت  نحوه  و  شرکت  با  مرتبط  صنایع  شود. می  مذکور  شرکت  عملکرد  در  افزایش  واحد  0.528 باعث 

 نسبت  تا  گیرد قرار شرکت گیران  یمتصم اختیار در واقعی  و روز  به صورت به باید  شرکت فعالیت نیاز  مورد  اولیه  مواد  و  تولیدی 

 راستا  هم ( 1396) همکاران   و   منطقی  تحقیقات با   فرضیه  این   نتیجه .  نمایند   اتخاذ  را   مناسبی  استراتژی   زمینه  این  در   ممکن   تغییرات به 

 باشد.  می 

 استراتژی  در فزایش ا  واحد میتوان نتیجه گرفت؛ یک  شد؛ بیان  که  چهارم  فرعی  فرضیه  به  مربوط  آماری تحلیل  نتایج  به  توجه  با 

( 1397) همکاران  و صدیق  تحقیقات  با  فرضیه  این  نتیجه  شود. می  آناتا شرکت  در شرکت عملکرد  در  افزایش  واحد  0.432 باعث 

 .باشد   می   راستا   هم

 عث با  ساختار   در   افزایش   واحد   یک  گرفت؛   نتیجه   میتوان   شد؛   بیان  که   پنجم   فرعی  فرضیه   به   مربوط   آماری   تحلیل نتایج   به  توجه   با 

 در  آن  انعطاف  عدم  یا  انعطاف  میزان و  سازمانی ساختار  نوع  که  ترتیب  این  به شود.می  شرکت عملکرد در افزایش  واحد  0.432

 قرارخواهد  تاثیر تحت و  تعیین  را  شرکت عملکرد  نحوه  بزرگ، رقبای با  شرکت کردن رقابت  توان نیز و محیطی،  تغییرات  مقابل

 باشد.  می   راستا   هم ( 1388) زاده  عبدالل  تحقیقات  با   فرضیه  این  نتیجه .  داد 

 آناتا و سایر شرکتهای فعال در صنایع غذایی در شرکت  مدیران بازاریابی و فروش پيشنهاد هایی به

 طریق از متغیر این  تقویت در سعی باید شرکتها دارد، شرکت عملکرد با رابطه بیشترین  رقابتی مزیت متغیر که آنجا از -1

 باشند. داشته بازار به متمایز و متفاوت محصوالت ارایه رقبا، از بیش  ها توانمندی ی توسعه انه،نوآور فرصتهای تعقیب

 با مثبتی و معنادار رابطه( ساختار مرتبط، صنایع داخلی، تقاضای شرایط درونی، فاکتورهای)مزیت رقابتی ابعاد که آنجا از -2 

 رفتارهای  بر باید مالی بعد در شرکت عملکرد تقویت برای هک کرد پیشنهاد ها شرکت به توان می دارد، شرکت عملکرد

 مرتبط صنایع و داخلی تقاضای شرایط ابعاد بر باید مشتری بعد در عملکرد تقویت برای و باشند داشته تأکید گرایانه تحلیل

 باشند. داشته تأکید
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 .والتمحص مناسب توزیع و مناسب قیمت و کیفیت بهبود طریق از مشتری رضایت بهبود -3

 . آنان های پیشنهاد و انتقادات و نظرات شنیدن جهت در مشتریان با دوستانه و عاطفی و دائم ارتباطی ایجاد -4

 جهت جذب منابع بالقوه.            یفعل یانحفظ مشتر یبرا ییمشوقها . تعیین 5

                        از دست رفته دارد.      یانتعامل با مشتر یبرا روزیستمی مناسب و بهس. ایجاد 6

  یان.ارتباط بلندمدت با مشتر ایجاد. 7

 .                                 داشته باشد یانمشتر ییشناسا یبرا یرسم یستمس یک. شرکت 8

 پيشنهاداتی به پژوهشگران آینده
 موضوعات تحقیق زیر برای مطالعات آتی پیشنهاد می شود:

 ل موثر بر مزیت رقابتی شرکتها.عوام بندیو رتبه ییشناسا -

  عملکرد شرکتی.عوامل مؤثر بر  بندیشناسایی و رتبه -

 ارائه مدلی جهت بهبود مزیت رقابتی. -

 بندی عوامل موثر بر فاکتورهای درونی در عملکرد شرکتها.و رتبه ییشناسا -

  منابع فهرست 

  منابع فارسی

 اسالمی ازاد رفتاری، دانشگاه علوم در تحقیق ( روش1391) هروی بابایی قوصاد ، سیروس اذر ، فخیمی ایرانی، فرهاد نژاد

 .165-167، بناب واحد

 یابیمختلف بازار یدر حوزه ها یعصب  یابیبازار یکاربردها  یقهشف؛ (1397) زاده یمانا یه،سمو  ینسرق یشکر ،، صمدعالی

 .یزشگاه تبردان یز،کسب وکار ، تبر یریتدر مد ین نو یکردهایرو ی، کنفرانس مل

مدیریت تجربة مشتری، گامی فراتر از مدیریت ارتباطات با مشتری. ماهنامة بانک و اقتصاد، شمارة  ؛(1397) ینجانفرسا، فرد

 . 1397، خرداد 12

(؛ ارائه مدل ساختاری چابکی، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانهای تولیدی 1390خوش سیما، غالمرضا و جعفرنژاد، احمد)

 .47 جدید، شماره دوره -هجدهم شاهد،سال پژوهشی، دانشگاه -علمی هنامهدوما ایران،

 مزیت میانجی بر نقش  تاکید با شرکت عملکرد بر استراتژیک گرایش  تأثیر بررسی (؛1398محمود) نوگچری، پور قهرمان

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه. ؛(ارومیه پاکدیس  شرکت: موردی مطالعه)شرکت رقابتی
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مشهد،  سپه بانک در رقابتی مزیت کسب بر آن تاثیر و بانکداری صنعت بر اثرگذار عوامل بررسی (؛1392آزاده) قهرمانی،

مرکزی؛  تهران ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد(M.A) ارشد کارشناسی درجه دریافت برای نامه پایان اسالمی، آزاد دانشگاه

 .1392اجرایی، مدیریت گروه – مدیریت دانشکده

 شبکه با رویکرد سازمان رقابتی های مزیت بر چابکی های توانمندی تأثیر (؛1393علی) ابراهیمی، محمود و سید چی، زنجیر

 ششم، پژوهشی، سال– اجرایی، علمی مدیریت ی ؛پژوهشنامه(یزد فناوری علم و پارک های شرکت موردی مطالعه) بیز های

 . 1393 اول ی نیمه یازدهم، ی شماره
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