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 ارومیه
 

  

 یحیی ابراهیم زاده
 کرمان .دانشگاه ازاد اسالمی .منابع انسانی .مدیریت دانشجوی دکترای

yahyaebrahimzade@yahoo.com 

 

 زهرا رجایی
 شیراز .پیام نوردانشگاه  .مدیریت بازرگانی .دانشجوی کارشناسی

Zahrarajaei@gmail.com 

  

 

 چکیده:

در شهرستان ارومیه انجام شده است. از  انصارتحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش رقابتی بر ارزش ویژه برند بانک  

در استان آذربایجان غربی  انصارمشتریان شعب بانک  کلیه نظر ماهیت تحقیق کاربردی محسوب می گردد. جامعه آماری شامل

ست حجم نمونه براساس فرمول کوکران محاسبه شده انفر می باشد.  00577می باشد که با توجه به آمار رسمی موجود برابرا 

ها نیز از مطالعات میدانی آوری دادهجهت جمعنفر می باشد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی می باشد و  483که تعداد آنها 

میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  گرفته است. و این کار از طریق توزیع پرسشنامه انجام بهره برده

ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های استفاده شده مورد تایید می باشد. اطالعات بدست آمده تعیین گردیده، بطوری که 

براساس فرضیه های پژوهش و با استفاده از روش های آمار توصیفی از قبیل میانگین، فراوانی، و انحراف معیار مورد تجزیه و 

آزمون رگرسیون خطی و آزمون تحلیل واریانس سمیرنوف، ا -کولموگروف آزمونتحلیل قرار گرفت و در آمار استنباطی از 

 در شهرستان ارومیه موثر است. انصارهوش رقابتی بر ارزش ویژه برند بانک  استفاده شد. فرضیه اصلی تحقیق بیان می کند که

به برند، آگاهی از برند،  وفاداریکیفیت دریافت شده برند، در فرضیه های فرعی، تاثیر هوش رقابتی بر ابعاد ارزش ویژه برند )

های آن  تأیید براساس نتایج بدست آمده، فرضیه ی اصلی تحقیق و زیر فرضیهتداعی از برند( مورد آزمون قرار گرفته است. 

تاثیر شهرستان ارومیه  انصارارزش ویژه برند بانک هوش رقابتی بر شدند. مبنی بر اینکه بنا بر نتایج حاصل از این تحقیق، 

نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس، در بین  ابعاد ارزش ویژه برند، همچنین طبق  (.>75/7pی دارند )دارمعنیمثبت و 

شهرستان  انصاربانک کمترین میزان از دیدگاه مشتریان  کیفیت دریافت شده برند بهبه بیشترین میزان و  وفاداری به برند

تاثیر  انصارتوان بیان نمود که هوش رقابتی بر ارزش ویژه برند بانک  ارزیابی شدند. در یک نتیجه گیری کلی می ارومیه

 (.>75/7p)معناداری دارد 

 

 ، شهرستان ارومیهانصارهوش رقابتی، ارزش ویژه برند، بانک  کلمات کلیدی:

  

mailto:yahyaebrahimzade@yahoo.com
mailto:yahyaebrahimzade@yahoo.com
www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

2 

 

 

 مقدمه:

که مدیریت اطالعات، مهمترین عامل موثر در عملکرد سازمانی و برتری  اکثریت رهبران سازمان ها اطمینان یافته اند 

رقابتی است. هوش رقابتی به معنای نظارت هدفمند و هماهنگ بر رقبای خود و شناسایی آنها در چارچوب یک بازار مشخص 

اطالعات مورد نیاز به تصمیم های قانونی و اخالقی برای کشف، تهیه و تحویل به موقع است و در واقع فرایند بکارگیری شیوه

از مزایای هوش رقابتی در دنیای متغیر می توان  وکار خود را افزایش دهند. خواهند توان رقابتی کسبگیرندگانی است که می

به کاهش ریسک و رشد فرایند های تجاری در جهان کسب و کار اشاره نمود. دراکر با رعایت ایجاز تمام، هوشمندی را متناظر 

تعریف می کند. دراکر معتقد است که شرکت ها « داده های مرتبط و هم مقصود»دانش می داند. وی اطالعات را به مثابه با 

هایی را سازماندهی کنند که فعالیت های ارزش زا را بهینه کرده و ارتقا بخشد. این سیستم ها باید مبتنی بر برای بقا سیستم

ود تخصص های خبرگان را سازمان داده و از طریق بازخورهای ساختارمند و منظم دانش باشند و نیز باید برای راهبری خ

در عصر جدید که دوران ادغام و جهانی شدن کارکنان، مشتریان، کاربران و متفکران بنگاه، داده ها را به اطالعات تبدیل سازند 

باشد. رزش شرکت و ارزش بازار سهام میین کننده در ایشرکت هاست، ارزش نام و نشان های تجاری یک عامل کلیدی و تع

اگر نام و نشان تجاری دارای ارزش ویژه باالیی باشد شرکت می تواند در سایه ی وجود آن هزینه بازاریابی را کاهش دهد زیرا 

و مشتریان نسبت به آن وفادار هستند همچنین بر دامنه محصوالت خود بیفزاید زیرا خریداران نسبت به آن اعتماد دارند 

. بدین ترتیب در این تحقیق، تاثیر تواند در برابر قیمت محصوالت رقیب از محصوالت شرکت دفاع نمایدعامل میسیهمین 

  در شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار می گیرد. انصارهوش رقابتی بر ارزش ویژه برند بانک 

 

 :سألهم بیان

خرود   بر اینکه سهم بازار را زیرر تسرلط   ارائه خدمات است. برند عالوههدف از ایجاد یک برند، چیزی فراتر از فروش کاال یا 

و ارزش  کنرد کند و کارکنان ماهر و مستعد را جربب و حفرم مری   هایی را مطرح میبرای رشد کسب و کار هم راهدارد، مینگه 

صورت عملری  م در کسب و کار به عنوان مفهوم خیلی مهارزش ویژه برند به بخشد.خود را نزد سهامداران مجموعه هم ارتقا می

توانند مزیت رقابتی را از طریق برنردهای موفرق   بر تحقیقات دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته است، چرا که بازاریابان میعالوه 

هرا،  هایی که برندهای با ارزش باالیی، از جمله ایجراد فرصرتی بررای توسرعه موفرق فعالیرت      بدست آورند. مزیت رقابتی شرکت

ارزش ویژه برند فواید زیادی برای پبیری در برابر فشارهای ارتقایی رقیبان و ایجاد موانعی برای ورود رقبای جدید دارند. عطافان

ترر ارزش ویرژه   مالک نام تجاری هستند، دارد. ارزش ویژه برند ارتباط مثبتی با وفاداری برند دارد. بطرور دقیرق   هایی کهشرکت

یکری از فوایرد     .شرود کننده به برند خاص مری دهد که این امر منجر به وفاداری مصرفرا افزایش میبرند احتمال انتخاب برند 

استفاده از نام تجاری موجرود  "عنوان برند به سایر طبقات محصول است. معموالً برند به 1ارزش ویژه باالی برند، احتمال توسعه

هرای  شرود، توسرعه  های تجاری جدید مقایسه مییک برند با نام یوقت. شود، تعریف می"برای ورود به یک طبقه جدید محصول

های برند موفق در ارزش ویرژه براالتر برنرد اصرلی، نقرش بسرزایی       های تبلیغاتی کمتر و فروش بیشتری دارند.توسعهبرند هزینه

( مردلی بررای   1997و کل رر)  توانند ارزش ویژه برند اصلی را کراهش دهنرد. آک رر   های ناموفق برند، میدارند. هر چند که توسعه

سرازی ایرن مردل کرار کردنرد      های برند توسعه دادند، و تعدادی از نویسندگان بر روی عمرومی کننده از گسترشارزیابی مصرف

 (. 1490)ترکمانی، 
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  مختلف سطوح گباران بین سیاست در مهم موضوعی پبیری رقابت شدن، جهانی روزافزون گسترش عصر از سوی دیگر در

است.  اهمیت حائز سازمان یک پبیری رقابت در چه آن شود. می دنیا تلقی مختلف هایبخش در شرکت( و صنعت )کشور،

 و )رضایت مشتری  عملکرد شامل کار و کسب است. عملکرد رقابتی محیط درون در العمل عکس و عمل برای سازمان توانایی

 در بازگشت سرمایه و سود، حاشیة )سود، مالی عملکرد و باال( بازار سهم و فروش )حجم عملکرد بازار و مشتریان( وفاداری

 کار و کسب یک سیستم ارکان کلیه با مرتبط رقابتی توان یا پبیری(. رقابت1490و همکاران،  صلواتیاست ) رقبا( با مقایسه

 باالیی رقابتی توان از و بوده رقابت پبیر زمانی کار و کسب یک عبارتی به باشد. می دادها برون و فرایندها دادها، شامل درون

-رقابت و بین بازارگرایی رابطه بررسی در اساس براین باشد. رقابتی و بروندادهای فرایندها دروندادها، دارای که است برخوردار

 و کسب سیستم دادپبیری برونرقابت و فرآیند پبیریرقابت داد، درون پبیریرقابت و بازارگرایی بین رابطه تا الزم است پبیری

 دانش در فزاینده تغییرات حاضر، عصر مسلط و بارز هاىویژگى از یکى(. 1490)صلواتی و همکاران، گیرد  قرار بررسی مورد کار

 اساسى الزامات از یکى شرایطى، چنین است. در فناورانه و سیاسى صنعتى، اقتصادى، مختلف اجتماعى، هاىعرصه و بشرى

 مشتریان الگوهاى رفتارى و ترجیحات نوآورى، فناروى، رقابت، بازار، آتى روندهاى بینىپیش و تغییرات ماهیت رقابت، شناخت

 و منظم فرآیند از حاصل توانایى هوش رقابتى واقع، در دارد. قرار رقابتى هوش توجه کانون در موضوعات قبیل این است. ... و

 و بازار صنعت روندهاى کنندگان،عرضه مشتریان، رقباء،محیط،  درباره اطالعات تحلیل و بررسى آورى،جمع سیستماتیک

 و فراسازمانى عناصر از دانش انتقال و جبب هنر را آن توانمى دیگر به بیان است. بازار و محیطى عناصر آینده رفتارى الگوهاى

 بالقوه هاىفرصت از بردارىبهره و شناخت رقابتى، تهدیدات از حفاظت براى سازمان به ضوابط معین و خاص قواعد طى محیط

براین اساس با توجه به اهمیت ایجاد برند قوی در بازارهای پولی و مالی پررقابت کنونی (. 0778، 1کیونامید ) آینده ساختن و

تواند زمینه ارتقاء سطح برای افزایش سهم بازار  با استفاده از ابزارهای رقابتی از جمله هوش رقابتی می انصاربرای بانک 

عملکردی بانک را فراهم نماید. براین اساس انجام تحقیقی با هدف بررسی تأثیر هوش رقابتی بر ایجاد ارزش برند در بانک 

 باشد.الزم و ضروری می انصار

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق:

می کنند و به مدد افزایش آن است هوشمندی رقابتی مفهوم جدیدی است که امروزه بیشتر سازمان ها از آن استفاده   

که سازمان ها بر رقبای خود برتری یافته و جایگاه ویژه ای در عرصه رقابت کسب می کنند. در عصر حاضر، تنها تمرکز بر 

وقایع و بررسی اطالعات گبشته چندان کارساز نیست، بلکه بررسی دقیق محیط کسب و کار حیات سازمان را استمرار می 

استراتژیک و یکی از سریع ترین زمینه های رشد کسب و کار دنیا، به مدیریت ی رقابتی به عنوان یک ابزار هوشمندبخشد. 

-مروزه، ساخت برند. ااز طرفی، اهای مهم در ایجاد مزیت رقابتی است هوشمندی رقابتی، یکی از تکنیک بنابراینرود. شمار می

می کنند، اولویت بازاریابی بسیاری از سازمان ها شده است. برندهای قوی های قوی، بخاطر مزیت های فوق العاده ای که ایجاد 

برای یک شرکت، هویتی را در بازار ایجاد می کنند. در اندازه گیری ارزش کلی یک برند، محققان بازاریابی و پژوهشگران، به 

ده، خرده فروش ها و مصرف کنندگان می آزمایش مفهوم ارزش برند می پردازند و به ارزش کلی که نام برند به ذهن تولید کنن

 انصاربنابراین باتوجه به مطالب فوق، اهمیت بررسی تاثیر هوش رقابتی بر ارزش ویژه برند در بانک  .آورد اطالق می گردد

 .تبیین می گردد
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 فرضیه های تحقیق:

 فرضیه اصلی:

 در شهرستان ارومیه موثر است. انصارهوش رقابتی بر ارزش ویژه برند بانک  
 

 فرضیه های فرعی: 

 در شهرستان ارومیه موثر است. انصاربانک کیفیت دریافت شده برند هوش رقابتی بر   -

 در شهرستان ارومیه موثر است. انصارهوش رقابتی بر وفاداری به برند بانک  -

 در شهرستان ارومیه موثر است. انصارهوش رقابتی بر آگاهی از برند بانک  -

 در شهرستان ارومیه موثر است. انصارهوش رقابتی بر تداعی از برند بانک  -

 داری وجود دارد.تفاوت معنیشهرستان ارومیه  انصارارزش ویژه برند بانک  بین ابعاد -

 

 :اهداف تحقیق -

 هدف اصلی:

 در شهرستان ارومیه موثر است. انصارهوش رقابتی بر ارزش ویژه برند بانک  
 

 اهداف فرعی:

 در شهرستان ارومیه  انصاربانک کیفیت دریافت شده برند هوش رقابتی بر بررسی تاثیر  -

 در شهرستان ارومیه  انصارهوش رقابتی بر وفاداری به برند بانک بررسی تاثیر  -

 ومیه در شهرستان ار انصارهوش رقابتی بر آگاهی از برند بانک بررسی تاثیر  -

 در شهرستان ارومیه  انصارهوش رقابتی بر تداعی از برند بانک بررسی تاثیر  -

 شهرستان ارومیه  انصارارزش ویژه برند بانک  بین ابعادبررسی رابطه  -

 

 روش تحقیق:

. تحقیق کاربردی باشداین تحقیق یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی می

توان برای نیز تحقیقی است که جمع آوری و آنالیز داده های مربوط به موضوع پژوهش و ارائه ی راهکارهای مناسب آنرا می

 (.1403حل مسایل اجتماعی بکار برد )دلیری و همکاران، 

 

 :آماری نمونه و جامعه

در استان آذربایجان غربری مری    انصارمشتریان شعب بانک  کلیه از است عبارت تحقیق این در مطالعه مورد آماری جامعه 

گیری برای نمونهنفر به عنوان کل اعضای جامعه آماری در نظر گرفته شد.  00577باشد و با توجه به آمار رسمی موجود تعداد 

درصرد   5ر سرطح خطرای   گردید. بنابراین تعداد نمونه آماری دگیری کوکران ساده برای جامعه نامحدود استفاده از روش نمونه

باشد. براین اساس تعداد موردنیاز از پرسشنامه ی مدون را پس از اخب مجوزهای الزم توزیع نموده و تجزیه نفر می 483برابر با 

 و تحلیل داده های آماری براساس پرسشنامه های عودت شده انجام پبیرد.
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 بررسی نتایج: 

 داده های بدست آمده از پرسش نامه های جمع آوری شده از روش های آماری توصیفی و به منظور تجزیه وتحلیل 

استنباطی استفاده شد. بدین ترتیب که برای توصیف پاسخ های داده شده به سؤاالت پرسش نامه تحقیق از جداول توزیع 

استفاده می شود و برای نشان دادن  SPSS20درصد پاسخ های مربوط به هر یک از سؤاالت تحت نرم افزار آماری  فراوانی و

برای آزمون فرضیه های تحقیق از نمودار استفاده گردید و در سطح استنباطی  بعضی از داده های آماری بصورت مجسم، از

استفاده شد و با توجه به آزمون معنی داری آزمون رگرسیون خطی و آزمون تحلیل واریانس اسمیرنوف، –آزمون کلموگروف 

اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید فن و صاحب  تبار مدل، صحت فرضیه های تحقیق بررسی گردید.ضرایب و اع

، 07SPSS با استفاده از نرم افزار آماری نظران در مورد موضوع تحقیق تأیید شده است و از اعتبار الزم برخوردار می باشد.

 ن مقادیرای برای پرسشنامه ها در جدول زیر خالصه شده است میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که

 .برخوردار می باشدخوبی نشان دهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از پایایی 

 
 پایایی پرسشنامه -1جدول  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها:

درصد نمونه  1/07نفر از پاسخگویان ) 069 جنسیت به این صورت است توزیع فراونی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک 

 83به تفکیک سن پاسخگویان،  درصد نمونه آماری( را زن تشکیل داده است. 9/09نفر از پاسخگویان ) 115آماری( را مرد و 

درصد  0/16نفر ) 63 و سال 37تا  47درصد نمونه آماری( مابین  5/61نفر ) 046سال،  47درصد نمونه آماری( زیر  9/01نفر )

درصد نمونه آماری( دارای  8/6نفر ) 06به تفکیک میزان تحصیالت؛  شکیل داده است.ت سال 57تا  37نمونه آماری( مابین 

درصد نمونه  6/50نفر ) 001درصد نمونه آماری( دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم،  9/01نفر ) 83مدرک تحصیلی دیپلم، 

می  و دکترا درصد نمونه آماری دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس 8/14نفر ) 54آماری( دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 

 باشد. 

 

 

 

 

 

 متغیر آلفای کرونباخ

 وفاداری برند 883/7

 کیفیت برند 098/7

 تداعی برند 841/7

 آگاهی از برند 809/7

 ارزش ویژه برند 813/7

 هوش رقابتی 910/7
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 فرضیه ها:زیه و تحلیل استنباطی تج
   

 در شهرستان ارومیه موثر است. انصارفرضیه اصلی: هوش رقابتی بر ارزش ویژه برند بانک  آزمون -

 
 هوش رقابتی بر ارزش ویژه برندرگرسیون خطی ساده برای بررسی تاثیر  -2جدول 

 
 دارضرایب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرهای مستقل معنی -3جدول 

 

ی خطی . لبا رابطه(=777/7pدر حالیکه  =75/7a)داری کمتر از سطح خطاست شود، سطح معنیهمانطور که مالحظه می

-ضریب تاثیر معنری  4براساس اطالعات جدول  شود.درصد رد می 95/7با سطح  0Hبنابراین فرض  شود.بین متغیرها تایید می

همچنرین   ی خطی مثبتی بین متغیر مستقل و وابسته است.حاکی از رابطه( =777/7Pو  =β 916/7) هوش رقابتیدار متغیر 

نشران   =R2 849/7و  =916/7R ضریب همبستگی و ضریب تعیین که به ترتیب برابر هسرتند برا   0براساس اطالعات جدول 

( قابرل توضریح اسرت.    هوش رقابتی( توسط متغیر مستقل )ارزش ویژه برندمتغیر وابسته )درصد از تغییرات  9/84می دهد که 

داری ترأثیر مثبرت و معنری   در شهرستان ارومیه  انصارهوش رقابتی بر ارزش ویژه برند بانک گیری کرد، توان نتیجهبنابراین می

  دارد.

 

 در شهرستان ارومیه موثر است. انصار: هوش رقابتی بر کیفیت دریافت شده برند بانک 1-1فرضیه فرعی  آزمون -
 

 کیفیت دریافت شده برندهوش رقابتی بر رگرسیون خطی ساده برای بررسی تاثیر  -4جدول 

 

 

 

 Rضریب همبستگی   2Rضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلی  شدهخطای استاندارد پیش بینی
 

 مدل
 

13055/7 848/7 849/7 916/7 

 مدل ضرایب استاندارد نشده ضریب استاندارد شده tآماره  P نتیجه آزمون

  βضریب خطای معیار βضریب   

 مقدار ثابت 0H 777/7 001/18  750/7 768/1رد

 هوش رقابتی 073/7 716/7 916/7 564/33 777/7

 Rضریب همبستگی   2Rضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلی  شدهخطای استاندارد پیش بینی
 

 مدل
 

34017/7 656/7 650/7 817/7 
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 دارضرایب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرهای مستقل معنی -5جدول 
 

 

ی خطی . لبا رابطه(=777/7pدر حالیکه  =75/7a)داری کمتر از سطح خطاست شود، سطح معنیهمانطور که مالحظه می

-ضریب تاثیر معنی 5براساس اطالعات جدول  شود.درصد رد می 95/7با سطح  0Hبنابراین فرض  شود.بین متغیرها تایید می

همچنین  ی خطی مثبتی بین متغیر مستقل و وابسته است.حاکی از رابطه (=777/7Pو  =β 817/7) هوش رقابتیدار متغیر 

نشان =R2 650/7و  =817/7R ضریب همبستگی و ضریب تعیین که به ترتیب برابر هستند با 3براساس اطالعات جدول 

( قابل توضیح هوش رقابتیدرصد از تغییرات متغیر وابسته )کیفیت دریافت شده برند( توسط متغیر مستقل ) 0/65دهد که می

-تأثیر مثبت و معنیدر شهرستان ارومیه  کیفیت دریافت شده برندهوش رقابتی بر گیری کرد، توان نتیجهاست. بنابراین می

  داری دارد.

 

 .در شهرستان ارومیه موثر است انصار: هوش رقابتی بر وفاداری به برند بانک 2-1فرضیه فرعی  آزمون -

 
 وفاداری به برندهوش رقابتی بر رگرسیون خطی ساده برای بررسی تاثیر  -6جدول 

 
 دارضرایب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرهای مستقل معنی -7جدول 

 

ی خطی . لبا رابطه(=777/7pدر حالیکه  =75/7a)داری کمتر از سطح خطاست شود، سطح معنیهمانطور که مالحظه می

-ضریب تاثیر معنی 0براساس اطالعات جدول  شود.درصد رد می 95/7با سطح  0Hبنابراین فرض  شود.بین متغیرها تایید می

همچنین  ی خطی مثبتی بین متغیر مستقل و وابسته است.حاکی از رابطه (=777/7Pو  =β 817/7) هوش رقابتیدار متغیر 

نشان  =R2 370/7و  =648/7R ضریب همبستگی و ضریب تعیین که به ترتیب برابر هستند با 6براساس اطالعات جدول 

( قابل توضیح است. وش رقابتیه( توسط متغیر مستقل )وفاداری به برنددرصد از تغییرات متغیر وابسته ) 0/37می دهد که 

 مدل ضرایب استاندارد نشده ضریب استاندارد شده tآماره  P نتیجه آزمون

  βضریب خطای معیار βضریب   

 مقدار ثابت -0H 777/7 786/0-  160/7 183/1رد

 هوش رقابتی 051/1 736/7 817/7 704/00 777/7

 Rضریب همبستگی   2Rضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلی  شدهخطای استاندارد پیش بینی
 

 مدل
 

34017/7 375/7 370/7 648/7 

 مدل ضرایب استاندارد نشده ضریب استاندارد شده tآماره  P نتیجه آزمون

  βضریب خطای معیار βضریب   

 مقدار ثابت 0H 777/7 786/0  160/7 183/1رد

 هوش رقابتی 039/7 736/7 648/7 189/16 777/7
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 داری دارد.تأثیر مثبت و معنیشهرستان ارومیه  انصارهوش رقابتی بر وفاداری به برند بانک گیری کرد، توان نتیجهبنابراین می

 .گرددهمانطور که مالحظه می

 

 در شهرستان ارومیه موثر است. انصار: هوش رقابتی بر آگاهی از برند بانک 3-1فرضیه فرعی  آزمون -

  
    

 هوش رقابتی بر وفاداری به برندرگرسیون خطی ساده برای بررسی تاثیر  -8جدول 

 
 

 دارضرایب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرهای مستقل معنی -9جدول 

 

ی . لبا رابطه(=777/7pدر حالیکه  =75/7a)داری کمتر از سطح خطاست شود، سطح معنیهمانطور که مالحظه می

ضریب تاثیر  9براساس اطالعات جدول  شود.درصد رد می 95/7با سطح  0Hبنابراین فرض  شود.خطی بین متغیرها تایید می

 مستقل و وابسته است.ی خطی مثبتی بین متغیر حاکی از رابطه (=777/7Pو  =β 393/7) هوش رقابتیدار متغیر معنی

  2R=033/7و  =393/7R ضریب همبستگی و ضریب تعیین که به ترتیب برابر هستند با 8همچنین براساس اطالعات جدول 

( قابل توضیح هوش رقابتی( توسط متغیر مستقل )آگاهی از برنددرصد از تغییرات متغیر وابسته ) 3/03نشان می دهد که 

داری تأثیر مثبت و معنیشهرستان ارومیه  انصارهوش رقابتی بر آگاهی از برند بانک گیری کرد، توان نتیجهاست. بنابراین می

 گرددهمانطور که مالحظه می دارد.

  

 در شهرستان ارومیه موثر است. انصار: هوش رقابتی بر تداعی از برند بانک 4-1فرضیه فرعی  آزمون -
  

 هوش رقابتی بر تداعی از برندرگرسیون خطی ساده برای بررسی تاثیر  -11جدول 

 

 

 Rضریب همبستگی   2Rضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلی  شدهخطای استاندارد پیش بینی
 

 مدل
 

37845/7 030/7 033/7 393/7 

 مدل ضرایب استاندارد نشده شدهضریب استاندارد  tآماره  P نتیجه آزمون

  βضریب خطای معیار βضریب   

 مقدار ثابت 0H 777/7 104/17  158/7 598/1رد

 هوش رقابتی 386/7 733/7 393/7 110/11 777/7

 Rضریب همبستگی   2Rضریب تعیین ضریب تعیین تعدیلی  شدهخطای استاندارد پیش بینی
 

 مدل
 

40977/7 186/7 188/7 344/7  
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 دارضرایب استاندارد و غیر استاندارد شده متغیرهای مستقل معنی -11جدول 

 

 ی خطی. لبا رابطه(=777/7pدر حالیکه  =75/7a)داری کمتر از سطح خطاست شود، سطح معنیهمانطور که مالحظه می

-ضریب تاثیر معنی 11براساس اطالعات جدول  شود.درصد رد می 95/7 با سطح 0Hبنابراین فرض  شود.بین متغیرها تایید می

همچنین  ی خطی مثبتی بین متغیر مستقل و وابسته است.حاکی از رابطه (=777/7Pو  =β 344/7) هوش رقابتیدار متغیر 

نشان   2R=188/7و  =344/7R ضریب همبستگی و ضریب تعیین که به ترتیب برابر هستند با 17براساس اطالعات جدول 

( قابل توضیح است. هوش رقابتی( توسط متغیر مستقل )تداعی از برنددرصد از تغییرات متغیر وابسته ) 8/18می دهد که 

 داری دارد.تأثیر مثبت و معنیشهرستان ارومیه  انصارهوش رقابتی بر تداعی از برند بانک گیری کرد، توان نتیجهبنابراین می

 گرددهمانطور که مالحظه می

 

داری وجهود  شهرستان ارومیهه تفهاوت معنهی    انصار: بین ابعاد ارزش ویژه برند بانک 5فرضیه فرعی  آزمون -

 دارد.
  
 

 شاخص های توصیفی -12جدول

 حداکثر

 

 خطاای برای میانگین %95فاصله اطمینان  حداقل

 استاندارد

انحراف 

 استاندارد

 

 ابعاد ارزش ویژه برند تعداد میانگین

 کران پایین کران باال

 وفاداری به برند 483 8637/4 56743/7 70859/7 8708/4 9070/4 37/0 94/3

 کیفیت دریافت شده برند 483 0973/4 04643/7 74058/7 0166/4 4634/4 00/1 94/3

 تداعی برند 483 8508/4 46358/7 71867/7 8014/4 8933/4 87/0 05/3

 آگاهی از برند 483 4466/4 36910/7 70493/7 0896/4 4840/4 70/0 40/3

 کل 1546 5800/4 61495/7 71560/7 5565/4 6187/4 00/1 94/3

 

)وفاداری به ارزش ویژه برند  ابعادبرای  %95فهرستی از شاخص های توصیفی به عالوه یک فاصله اطمینان ، 10ر جدول د

 محاسبه شده است.  (برند، کیفیت دریافت شده برند، تداعی برند و آگاهی از برند
 

 آزمون همگنی واریانس ها -13جدول 

Sig. df1 df1 نلو رهماآ 

777/7 1540 4 770/61 

 

 مدل ضرایب استاندارد نشده استاندارد شدهضریب  tآماره  P نتیجه آزمون

  βضریب خطای معیار βضریب   

 مقدار ثابت 0H 777/7 719/01  100/7 604/0رد

 هوش رقابتی 441/7 745/7 344/7 498/9 777/7
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 =777/7sigداری ارزش ویژه برند انجام شد. با توجه به سطح معنی ابعادبرای بین آزمون برابری واریانس در، 14در جدول

 شود.پبیرفته نمی =α 75/7ها در سطح واریانس برابری

 
 تحلیل واریانس -14جدول 

 F Sig میانگین مربعات df مجموع مربعات ابعاد ارزش ویژه برند

777/7 699/68 038/03 3 997/96 بین گروه  

   454/7 1887 557/664 داخل گروه

    1883 537/067 کل

 

حاکی از رد شدن فرضیه صفر و پبیرفته شردن   777/7مقدار سطح معنی داری  (ANOVA)آنالیز واریانس ، 13در جدول 

. ایرن آزمرون   داردداری وجرود  تفراوت معنری  شهرستان ارومیه  انصارارزش ویژه برند بانک  فرضیه یک مبنی بر اینکه بین ابعاد

کیفیرت دریافرت   بیشترین اهمیت و  وفاداری به برندنتایج بدست آمده، کند. مطابق با را تایید نمی ارزش ویژه برند برابری ابعاد

  دارد. شهرستان ارومیه انصاربانک کمترین اهمیت را از دیدگاه مشتریان  شده برند
 

 نتیجه گیری:بحث و 

 75/7داری کمتر از رگرسیون خطی ساده با توجه به سطح معنینتایج حاصل از آزمون  در رابطه با فرضیه اصلی تحقیق،

در شهرستان ارومیه موثر است، مبنی بر اینکه  انصارو ضریب بتای مثبت نشان داد که هوش رقابتی بر ارزش ویژه برند بانک 

قالب استراتژی، هرچه اطالعات رقبا و محیط خارجی به روشی قانونمند و سیستماتیک توسط سازمان جمع آوری شده و در 

های تصمیم گیری سازمان نسبت سازی شود تا منجر به بهبود تواناییتکنولوژی و ساختار سازماندهی، تجزیه و تحلیل و پیاده

 با ارائه خدمات در ذهن مشتریان که بانک نام و نشان تجاری  (های )ملموس و غیرملموس ها و ویژگیارزشبه رقبا شود، 

ای که توسط نوکا و با نتایج مطالعهبخش تا حدودی آمده از این نتیجه بدست و ارتقا خواهد یافت.، بهبود ایجاد می شود

هوشمندی رقابتی و رابطه آن با اثربخشی بازاریابی شرکت های بزرگ نیجریه  »طی پژوهشی تحت عنوان ( 0779)1فرانسیس

بین هوشمندی رقابتی و اثربخشی تحقیق مبکور،  باشد. مبنی بر اینکه طبق نتایج حاصل ازانجام گرفت، همسو می« ای

 بازاریابی شرکت های بزرگ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

و  75/7داری کمترر از  در رابطه با فرضیه فرعی اول، نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی ساده با توجره بره سرطح معنری    

در شهرستان ارومیه موثر است، مبنی برر   انصاربرند بانک کیفیت دریافت شده ضریب بتای مثبت نشان داد که هوش رقابتی بر 

اینکه هرچه اطالعات رقبا و محیط خارجی به روشی قانونمنرد و سیسرتماتیک توسرط سرازمان جمرع آوری شرده و در قالرب        

هرای تصرمیم گیرری    توانرایی  سازی شود تا منجر بره بهبرود  استراتژی، تکنولوژی و ساختار سازماندهی، تجزیه و تحلیل و پیاده

دربراره   وی های درونری ارزیابی ک محصول یا خدمت وقضاوت مصرف کننده در مورد برتری کلی یسازمان نسبت به رقبا شود، 

برا نترایج   بخش ترا حردودی   آمده از این نتیجه بدست، بهبود و ارتقا خواهد یافت. پس از تجربه کردن برند ارائه خدمات کیفیت

انجرام  « و ترأثیر آن برر عملکررد سرازمانی     هوش رقابتیاتخاذ  »طی پژوهشی تحت عنوان ( 0779) 0توسط کاییای که مطالعه

                                              
1Nwokah & Frannces 
2 Kaei 
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وکسرب رضایت مشرتری و عملکررد   بر هوش رقابتی باشد. مبنی بر اینکه طبق نتایج حاصل از تحقیق مبکور، گرفت، همسو می

 .تأثیر دارد کار

و  75/7داری کمتر از آزمون رگرسیون خطی ساده با توجه به سطح معنی در رابطه با فرضیه فرعی دوم، نتایج حاصل از

در شهرستان ارومیه موثر است، مبنی بر اینکه  انصارضریب بتای مثبت نشان داد که هوش رقابتی بر وفاداری به برند بانک 

ده و در قالب استراتژی، هرچه اطالعات رقبا و محیط خارجی به روشی قانونمند و سیستماتیک توسط سازمان جمع آوری ش

های تصمیم گیری سازمان نسبت سازی شود تا منجر به بهبود تواناییتکنولوژی و ساختار سازماندهی، تجزیه و تحلیل و پیاده

 با ارائه خدمات در ذهن مشتریان که بانک نام و نشان تجاری  (های )ملموس و غیرملموس ها و ویژگیارزشبه رقبا شود، 

که در گزینه های جایگزین توسط مشتری  ارزشهای منحصر به فرد، وفاداری مشتریان به برند به دلیل درک ایجاد می شود

ای که توسط وظیفه دوست و قاسمی با نتایج مطالعهبخش تا حدودی آمده از این نتیجه بدستارتقا خواهد یافت.  ،وجود ندارد

رقابتی با پشتوانه سیستم های اطالعاتی بر سازمان های تجاری ارزیابی تاثیر هوشمندی »طی پژوهشی تحت عنوان ( 1488)

هوش رقابتی با اثربخشی باشد. مبنی بر اینکه طبق نتایج حاصل از تحقیق مبکور، انجام گرفت، همسو می« کوچک و متوسط

 مستقیم دارد.سازمان تجاری از طریق ، درک نیازها و خواسته های مشتریان جدید و برقراری ارتباط با  آنها رابطه 

و  75/7داری کمتر از نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی ساده با توجه به سطح معنی در رابطه با فرضیه فرعی سوم،

ضریب بتای مثبت نشان داد که هوش رقابتی بر ارزش ویژه برند بانک انصار در شهرستان ارومیه موثر است، مبنی بر اینکه 

ی به روشی قانونمند و سیستماتیک توسط سازمان جمع آوری شده و در قالب استراتژی، هرچه اطالعات رقبا و محیط خارج

های تصمیم گیری سازمان نسبت سازی شود تا منجر به بهبود تواناییتکنولوژی و ساختار سازماندهی، تجزیه و تحلیل و پیاده

آمده از شود. نتیجه بدستبیشتری ایجاد می و آگاهیاحساس آشنایی به رقبا شود، نسبت به برند سازمان در ذهن مشتریان 

رابطه هوش رقابتی  »طی پژوهشی تحت عنوان ( 1488زاد و همکاران )ای که توسط بیکبا نتایج مطالعهبخش تا حدودی این 

هوش رقابتی در چهار بعد آگاهی باشد. در این تحقیق، انجام گرفت، همسو می« مدیران با توسعه صنایع کوچک استان

تجاری)بازاریابی(، آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فناوری و تکنیکی، آگاهی راهبردی واجتماعی تعریف و مورد بررسی قرار 

که بین هوش رقابتی مدیران با توسعه صنایع کوچک استان آذربایجان شرقی رابطه  طبق نتایج حاصل از تحقیق مبکور،گرفت. 

 وجود دارد.معناداری 

 75/7داری کمتر از نتایج حاصل از آزمون رگرسیون خطی ساده با توجه به سطح معنی در رابطه با فرضیه فرعی چهارم،

و ضریب بتای مثبت نشان داد که هوش رقابتی بر تداعی برند بانک انصار در شهرستان ارومیه موثر است، مبنی بر اینکه هرچه 

روشی قانونمند و سیستماتیک توسط سازمان جمع آوری شده و در قالب استراتژی،  اطالعات رقبا و محیط خارجی به

های تصمیم گیری سازمان نسبت سازی شود تا منجر به بهبود تواناییتکنولوژی و ساختار سازماندهی، تجزیه و تحلیل و پیاده

بهبود و ارتقا خواهد یافت. نتیجه بدست، تداعی های ذهنی که مصرف کنندگان در ذهن خود از برند می سازند به رقبا شود

 »طی پژوهشی تحت عنوان ( 1488زاده )جم و حمیدیای که توسط اردشیریبا نتایج مطالعهبخش تا حدودی آمده از این 

های شاخصباشد. در این تحقیق، انجام گرفت، همسو می« تبیین قابلیت های هوشمندی رقابتی صنایع غبایی چهار گانه 

ش کیفیت، رضایت و تعهد در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتری به منظور افزایش مزیت رقابتی از جمله قابلیت هویت، ارز

 های هوشمندی رقابتی بودند.

ارزش ویژه برند بانک انصار  نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بین ابعاد در رابطه با فرضیه فرعی پنجم،

 کیفیت دریافت شده برندبیشترین اهمیت و  وفاداری به برند، مبنی بر اینکه داردداری وجود معنیتفاوت شهرستان ارومیه 
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ارزش ویژه برند  ابعادای که به اولویت بندی مطالعه دارد. بانک انصار شهرستان ارومیهکمترین اهمیت را از دیدگاه مشتریان 

 بپردازد، انجام نگرفته است.
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