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 خالصه

 شزرتتدر  دیزمحصزق  دد تيزهای بزرر  بزر مق قو داده یسنت یبازاراب نيادغام دانش بر ارتباط ب یانجينقش م یبررس تحقيق حاضر با هدف

ی ز نقع تاربردبنای هدف تحقيق، اصنایع غذایی سحر، صقرت پذیر ت. در راستای نيل به این هدف دو  رضيه مطرح گردید.روش تحقيق برم

ارد از سشنامه استاندپر. روش گردآوری اطالعات ميدانی بقده و اطالعات مقرد نياز در این پژوهش از استعلّی و همبستگی ، و بر مبنای روش

مز  نزرم ا زرار تتزه بزه استخراج گردید. روش تجریه تحليل داده ها، رگرسيقن است   2015و درج و همکاران،  2015منبع خق و همکاران، 

SPSS   دیزمحصزق  دد تيزمق ق بزرم به طقر مستقيهای برر  دادهو  یسنت یابیبازارانجام گر ت.نتایج به دست آمده حاتی از آن است ته 

 تاثير مثبتی دارد.

 

 وفقیت محصول جدید،رگرسیونمهای بزرگ، بازاریابی سنتی، ادغام دانش، کلمات کلیدی: داده

 

 

 مقدمه . 1

 

ان، سزازم تيزمق ق یباشد. برامی دیدانش و تقسعه محصق  دد تیریهمچقن مد ییها دهیبروز و ظهقر پد ت،یریدر قلمرو علقم مد ريدمله تحقالت چشمگاز 

 تیریمزد بيترت نیدبتسب شقد و  دتقانش نحقه حل مشکالت، میرشد داشته باشد. دان ییها قابل مبادله بقده وتقاناناانس نيب دیبا ه،یسرما  یدانش به عنقان 

اسزت و  ی کرای هیدانند ته دانش، سرماآگاه میی هاناشقد، تقسعه دهد. سازممی یگریرا ته منجر به خلق دانش د یسازمان یريادگیدانش قادر خقاهد بقد 

سزتفاده از تزل . ادیا حفظ نماسازمان ر یرقابت تيو وضع تيقخال تقاندمهار شقد، می یو اگر به طقر مؤثر تندمی رييای است ته با گذشت زمان تغهیتنها سرما

 ی رونز یقزدر بزه شزر ته،يپهای یدر علقم و  ناور راتييدر عصر حاضر، شتاب تغ. داشته باشد یرا در پ یقابل تقده یمال یایمرا تقاندسازمان، می یمنابع  کر

(. 2007ان، اسزت ننزقو و چز بشر  راتر ر ته یريادگیو تقسعه آن، از سرعت  دانش جادیو ا یشده با تکنقلقژ ديمحصقالت تقل یِاست ته شتاب در نقآور ا تهی

دانزش  نیزلق تزرده و اخ ایرا تشف و  دیو ناآشنا، دانش دد دیحل مسائل دد یبرا قستهيطقر پ بههستند ته  ییها شرتت یمق ق امروزی هاشرتت نيهمچن

ن بزه آ لیبزه دنبزا  تبزد ومختلزف سزازمان تقسزعه داده هزای و بخشها هیال یدر تمام یراهبرد یِو متناسب با اهداف تخصص ا تهیهد مند و نظام  یرا به صقرت

 (.1995 ،یو تاتقچ اتاباشند ننقن دیو محصقالت دد ی ناور

ت ننزقو اس یضرور یامر تيمق ق یمؤثر آن هم، برا تیریها در نظر گر ته شده است و مدسازمآن یبرا یديمدت به عنقان منبع تل یدانش در طقالن

را  دیزدو ناآشزنا، دانزش د دیزحزل مسزائل دد یبزرا قسزتهيدانند ته به طزقر پمی ییهای مق ق را شرتت ها(، شرتت1995ن ی(. نقناتا و تاتقچ2007و چان، 
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هزای مختلزف سزازمان و بخشها هیزال یدر تمزام یراهبزرد یو متناسب با اهزداف تخصصز ا تهیهد مند و نظام  یدانش را به صقرت نیخلق ترده و ا ایتشف و 

 (.2007 ،یکابادين یعيباشند. نشف دیو محصقالت دد یبه  ناور لیتقسعه داده و بدنبا  تبد

 عنزقان هاسزازمآن اساس پایه و را مشتری  (1954ن 1دراتر پيتر ته زمانی یا ت، پنجاه ميالدی دهه اوایل در می تقان را بازارگرایی اندیشه پای رد

پرداختزه  بزازارگرایی مختلزف دنبزه هزای تعریزف بزه ته تسی باشد اولين 1988 سا  در 2شاپيرو دانست. شاید ها ضروریازمآنس حيات برای را آن و ترد

 و وظزایف همزه در مشتری خرید و  رآیند بازار بر تاثيرگذار عناصر مقرد در اهميتی با آن اطالعات در ته ترده معر ی شرتتی را بازارگرا است. شرتت

 ادزرا بزه تعهزد نسزبت و مزی گزردد اتخاذ سازمانی واحدهای بين صقرت مشترك به تاتتيکی و استراتژی  تصميمات می تند، نفقذ شرتت تارتردهای

 (.38، 1394داردنزارع زاده مهریری و ميرمحمدی صدرآبادی،  ودقد واحدهای سازمانی بين در تصميمات این درآوردن

سزقا  اسزت  ها و دانش بر مق قيت محصق  ددید در بازار، این تحقيق به دنبا  پاسخگقیی به ایزنهبا تقده به اهميت نقش بازارگرایی و مدیریت داد

 یا خير؟ ندبازاریابی سنتی بر مق قيت محصق  ددید تأثير گذار هست وهای برر  ته آیا داده

 قلزقژی،تکن سریع رشد .است داده دلقه خاصی هميتا با را بازار به ددید محصق  ارائه  رایند تار، و تسب دنيای در رقابتی ققانين بقدن متغير

 زا رونی رو  شارهای با را ددید محصق  تقسعه های مشتریان، تيم نيازهای در روز ا رون تغييرات و دهانی بازارهای در مخاطره و پذیری ریس  ا رایش

 تزار و تسزب پقیای ندها در .است همراه پيچيدگی و اطمينان دمع از باالیی حد با ددید همقاره محصق  تقسعه  رایند حا ، این با .است ساخته مقاده

 مقدمه ددید محصق  قسعهتردید، ت بدون . بگيرند پيشی خقد رقبای بر وسيله بتقانند بدین تا ، هستند رقابتی مریت تسب دنبا  به به شدتها شرتت امروز

 .(185-186، 1391استنرمضانيان و همکاران،  این مرحله به ورود برای ای
 

 

 ادبیات نظری و پیشینه تحقیق .2

 های بزرگداده  2.1
 

های مختلزف زنزدگی تقانزد  در برنامزههای دقيق و نامشخص ارزشمند اسزت تزه بزه راحتزی میهای برر  در هر دایی به عنقان حجم باالیی از انقاع دادهداده

هزای ادتمزاعی، ر ذخيزره سزازی مبتنزی بزر وب، مزدیریت، پزردازش، دسترسزی بزه دادهواقعی با سرعت  باالیی دمع آوری و یا تقليد شقد. رشزد غيرمنتظزره  د

تنزد تزه شزقد. ایزن مزقارد پزيش بينزی میتنند، تقسط نيازهای ما پيزدا میها را تقليد میپرشکی، علمی و مهندسی برای درك اساسی  رآیندهایی ته این داده

 (.1، 2016، 4خقاهد رسيدناسنيسل و همکاران 3تزتا بای 44به  2020های تقليد شده در سا  حجم داده

دهد. بر طبق تعریف شرتت بزين های برر  قابليت تبدیل به روشهایی در سازمان را دارد ته قابل تجسم است و   عاليتهای روزانه آن را انجام میداده

 تند.تخراج میهای با ارزش را اسميان حجم بررگی از داده ها، نمقنهالمللی داده، داده برر  نسل ددیدی از  ناوری و معماری است ته به لحاظ اقتصادی از 

شزقد، در حزا  های برر  به عنقان راه حل ددیدی برای مشکالت مشترك و رایجی ته  در هنگام پردازش حجم عظيمی از اطالعات پيزدا میداده 

ی خاصی دمزع آوری و مرتزب شزقد. بزرای مقابلزه بزا چالشزهای ددیزد از روشزهای ا رایش است. بسته به نقع تجریه و تحليل برخی از اطالعات باید  با روشها

های دمع آوری شده باید با دامنه عالیق یا زمينه تجریه و تحليزل مزرتبط باشزند. بزه عبزارت دیگزر داده شقدن  ن آور، مفهقمی و غيره(. دادهتی استفاده میومتفا

ها ارزشزمند هسزتند و بزا در نظزر گزر تن ارزش ناو تحليزل بزرای سزازم ههای خزام و نتزایج تجریزبه اینکه داده باید برای تجریه و تحليل ارزشمند باشد. با تقده

هزای بزا گيرنزد. ایزن واقعيزت بيزانگر نيزاز بزه دادهها، سایر نقیسندگان و دست اندتاران، داده را به عنقان ی  دارایی تسب و تار در نظر میسازمانی باالی آن

 (.2، 2015، 5تندن درج و همکارانمی تيفيت را بردسته
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 بازاریابی سنتی 2.2
 

 خزدمت یزا تزاال تا است مشتری شناخت و آگاهی بر تکيه با ا رایش  روش بازاریابی هدف ته گقید می بازاریابی درمقرد نقین مدیریت پدر دراتر پيتر

 ایزن مقصقد است، بلکه تباراع و اهميت  اقد پيشبردی های تالش و  روش ته نيست معنا بدان این البته  .باشد داشته همخقانی نيازهای مشتری با شده ارائه

 گروههزای و  زرادا تزه شزقد یمز تعریف ادتماعی  مدیریتی  رآیند ی  به عنقان بازاریابی .دهند می تشکيل را بازاریابی وظایف بخش، دو این ته است

 اساسزی مفاهيم ته است الزم بازاریابی تعریف روشن شدن برای .نمایند می اقدام خقد های خقاسته و نيازها تأمين به تاال مبادله و تقليد از طریق ادتماعی

 سزازمان هزر . اسزت بيشزتر مشزتری یزا تن بزرای تزالش بازاریابی از عمقم تصقر  .گردد مشخص بازار و معامله تاال، مبادله، تقاضا، خقاسته، نياز، مانند آن

 . نمایزد پيشنهاد رایطش با این برخقرد برای مناسبی راهکارهای ته است این بازاریابی مدیریت وظيفه . دارد خقد ليدیتق تاالهای برای مشتریان مشخصی

 تقشزد، مزی ریزابی زابزا مزدیریت .شزقد مزی شامل نير را تقاضا تاهش درمقاردی و حتی تغيير بلکه بيشتر تقاضای برای دستجق تنها نه بازاریابی مدیریت

  . دهد تغيير محيطی مقتضيات به تقده با را تقاضا اهيتم و ميران، زمان

ا دارد. ایزن های تقچ  با پلت  رمها و ظر يت پياده سازی تحليلی محدود بر تجریه و تحليل اتکزاتثریت بازاریابی سنتی در برخقرد با مجمقعه داده

گيرند، تجریزه و گيرد، در دسترس قرار مییه و تحليل به صقرت محلی انجام میيقتر محقق ته تجرها در مقياس ثابت معمقال از طریق مدر یا تامپمجمقعه داده

 ، زیر چاپ(.2015تندن خق و همکاران، تحليل به راحتی قابل تکرار نيست و نهاد مرتری، تصميم گيری را سازماندهی می
 

 

 محصول جدید 2.3
 

 شزاخص عریزفت بزا تقان می را  رآیند این مق قيت .شقد عرضه می بازار به ددید خدمتی یا محصق  آن در ته است  رآیندی ددید محصق  ی تقسعه

 بزه تزه حصقالتیم مقرد هم در ددید، محصقالت ی تقسعه اصطالح .ترد گيری اندازه است، مق قيت عدم یا این مق قيت ميران ی دهنده نشان ته هایی

حزا   در حصزقالتم بزازار عمزر امزروزه .رود مزی تار به مقدقد محصقالت در ييرتغ و حداقل بهبقد اعما  مقرد در هم و هستند ددید دنيا در تلی طقر

 هزای قاسزتهخ و نيازهزا تزه ددیزدی محصقالت نتيجه، در .برابر شقد دو سا  پنج هر در محصقالت ی تقسعه نرخ ته شقد می بينی پيش و است تاهش

 (.136، 1390ان، روندن مانيان و همکار می بهشمار رقابتی مریت بهبقد و حفظ در تليدی عاملی روند،  راتر آن و از سازند برآورده را مشتریان

ای برای ورود بزه  ضزای رقزابتی و تسزب رود و مقدمهتقسعه محصق  ددید به عنقان رویکردی نقین برای پاسخگقیی به تغييرات محيطی به تار می

قزابتی  قيت و تسب نتایج خقب در این عقامل، بزرای خزقد مریزت رعقامل تليدی مق تقانند با شناختها میمریت رقابتی در دهان پقیای امروز است. شرتت

ها بزه ایزن نتيجزه رسزيده انزد سا ، عقامل مختلف مق قيت و شکست محصقالت ددید را تجریه و تحليل ترده اند و اغلب آن 35ایجاد نمایند. محققان بيش از 

ميزت شقد. از سقیی دیگر عقامل تليدی مق قيت از ی  صنعت به صنعت دیگر متفاوت است. اهمی ته مهمترین این عقامل به مدیریت این محصقالت مربقط

 شقد. ستند دو چندان میههای و پيچيده مشهقر ناتقسعه محصق  ددید و دایگاه آن در محصقالتی ته به سام

هسزتند. از  همزراه نير قابل تقدهی ریس  با حا  عين در و ميشقند گشقده هاناسازم رو به ته هستند  رصتها از ای دریچه مانند ددید محصقالت

 تزاثير تحزت مق قيزت تفسزير تزه ایزن اسزت ددیزد محصزق  مق قيزت گيزری انزدازه اساسزی (، ی   مشکل1989ن7( و مایدیکيق و زیرگر1979ن6منطق تقپر

 است ارزشی مفهقم ی  مق قيت هنتيج در .دارد قرار تقليد و بازاریابی ددید، محصق  تقسعه مانند، عملکرد ذینفع گروههای

 دلقه مهم بسيار ددید مق قيت محصق  رقابتی، منبع عنقان به ددید محصق   رآیند تقسعه پيشر ت با ته تردند (، ادعا1995و  ایسنهارتن برون

 حزا  به نيازهای دادن اولقیت مقدب بازارگرایی .است خقرده ددید گره محصق  مق قيت و نقآوری با بازارگرایی به تمایل شرتتها تاثير .است شده گر

از  بزاالتری سزط  تزارآ رین  شزرتتهای برخزی اسزت، نشزان داده نيقزلنزد در دیگزری تحقيق .ميشقد ددید مق قيت محصق  نتيجه در و مشتریان آینده و
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می  مق قيت عامل را مشتری نياز به يقتردق و بينش گرایی مشتری او  درده در متحده ایالت از شرتتهای برخی .ميکنند گرارش را ددید محصق  مق قيت

 (.41، 1394دانستندنزارع زاده مهریری و ميرمحمدی صدرآبادی، 
 

 

 پیشینه تحقیق 2.4

 پیشینه داخلی 2.4.1
 

ه نقزش ميزانجی محصزق  ددیزد بزا تقدزه بز بررسی تاثير بازارگرایی بر مق قيزت "ای با عنقان (، در مطالعه1394ن زارع زاده مهریری و ميرمحمدی صدر آبادی

 بزرای اهميزت پزر ضقعیمق ددید، محصق  ارائه در مق قيت به بررسی این اثرات پرداخته اند. مقضقع "متغيرهای سرمایه  کری و قابليت یادگيری سازمانی

 محصزق  مق قيزت بزر انیسزازم ییزادگير قابليزت و  کری سرمایه بازارگرایی، تاثيرگذاری این مققله اهميت پر مقارد از .ميباشد شرتتها مالکان و مدیران

 نتایج.اسزت ر تزهگ شزکل ددیزد محصزق  مق قيت و بازارگرایی سازمانی، یادگيری قابليت  کری، سرمایه متغيرهای استفاده از با تحقيق مد  .است ددید

 تاثيرگزذار ددیزد ق محصز مق قيزت و انیسزازم یادگيری بر قابليت  کری سرمایه و دارد معناداری تاثير  کری سرمایه بر بازارگرایی ميدهد نشان پژوهش

 .است

های حجيم در چزارچقب قصيات و دسته بندی دادهبه تعریف، خص "های حجيمتاربرد رایانش ابری در داده "ای با عنقان (، در مطالعه1393ن عنایتی

 صزطالحا یز  حجزيم داده است. داده های رد بررسی قرارهای حجيم را مقرایانش ابری پرداخته است و تاربرد زیرساخت رایانش ابری برای آناليرهای داده

 است پيچيده ای تار هاآن آنالير و ذخيره و متنقع هستند بسيار تقليد منابع و پيچيدگی ساختار، نظر از ته است برر  خيلی داده مجمقعه های برای

 های محصزق  بزر ادراتزات و قصزد پزذیرش محصزقالت ددیزد  درگیبررسی تاثير بازاریابی رابطه مند و ویژ "ای با عنقان (، در مطالعه1390باقرین

ار هزای مربزقط بزه حزقزه انتشزبه بررسی تاثير بازاریابی رابطه مند بزر ادراتزات محصزقالت ددیزد پرداختزه اسزت. در پژوهش "صنعت محصقالت الکتروني 

هزای نزقآوری و تيفيزت های ویژگیین تحقيق، ساز و تار تاثير سازهنقآوری، تحقيقات زیادی درباره پذیرش نقآوری صقرت گر ته است. در مد  مفهقمی ا

 رابطه در چارچقب متغيرهای ادراتی ارزش و مخاطره ادراك شده بر قصد پذیرش ا راد مقرد مطالعه قرار گر ته است. 

 د. امزروزهین چالشها و الرامات پرداخته انزيان ابه شناسایی و ب "مدیریت دانش، الرامات و چالشها "ای با عنقان (، در مطالعه1390هاشمی و همکارانن

 و  ردی عملکرد هبقدب و ء بقا حفظ و رقابتی تسب مریت منظقر به نگر آینده و ضروری راهبرد ی  مثابه به را، آن  رآیندهای و سازمانی دانش مدیریت

 مرایای به دستيابی منظقر ها بهن سازما و دانند می تغييرپذیر شدت به و پقیا های محيط در سازمان یادگيرنده ی  به شدن تبدیل تلی طقر ه ب و سازمانی

 مروری علمی روش به ته اضرحمقاله  هدف هستند، رو به رو الراماتی ها وچالش با راستا این در ته نمایند می تالش دانش مدیریت سازی برای پياده آن،

  .باشد می الرامات ها وچالش این بيان و شناسایی شده انجام
 

 

 پیشینه خارجی 2.4.2
 

هزای بزرر  اهميزت داده "های تاربردی و تکنکهای هقش محاسباتیهای برر   زمينهتجریه و تحليل داده "ای با عنقان (، درمطالعه2016ن8ایکبا  و همکاران

های بزرر  تزاثير قابزل تزقدهی بزر دهند. دادهار میهای برر  را مقرد بررسی قردر زندگی مدرن و در اصطالح اقتصادی و چالشهای ناشی از استفاده از داده

 های برر  در نظر گر ته شده است. دامعه مدرن دارد. تکنيکهای هقشی محاسباتی مختلف به عنقان ابراری برای تجریه و تحليل داده

هزای هزای شزرتت مبتنزی بزر دادهاراییارزش همکاری ایجاد شزده بزين مشزتریان و شزرتت  نقزش د "ای با عنقان (، در مطالعه2016ن9زی و همکاران

هزای شزرتت مبتنزی بزر های برر  بين شرتت و مشریان در ترویج ارزش همکزاری یز  چزارچقب نظزری از داراییبرای درك بهتر ارتباطات داده "برر 

 های برر  پيشنهاد ترده اند. داده

                                                 
8 Iqbal et al 
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ی  معنای ددیزد بزرای تجریزه و  "برر  برای نظارت ر تاری بر دانشجقیان  هایتجریه و تحليل داده "ای با عنقان (، در مطالعه2016ن10بيگ و دبين

هزای مقدزقد  و مزقرد اسزتفاده در تند و  رصت ددیدی برای تجریه و تحليزل در یز  محزيط دانشزگاهی معمزقلی بزا اسزتفاده از دادهتحليل ر تاری ایجاد می

 تند. دانشگاه معر ی می

بزا  های برر  و تجریه و تحليل بازاریابی سزنتی بزر مق قيزت محصزق  ددیزد اثر تجریه و تحليل داده"ا عنقان ای ب(، در مطالعه2015خق و همکارانن

هزای بزرر  و ليزل دادهبه معر ی طبقه بندی ادغام دانش بزرای درك روابزط بزين تجریزه و تحليزل بازاریزابی سزنتی و تجریزه و تح "رویکردی بر دانش تلفيقی

بزه  ی بزا هزدف تمز اند. با حجم و سرعت باالیی از اطالعزات و دانزش از ذینفعزان مختلزف در اقتصزاد دیجيتزا ، طبقزه بنزد مق قيت محصق  ددید پرداخته

دهد ته ادغام دانش برای بهبقد مق قيزت های برر  بنا شده است. این مطالعه نشان میها برای ساخت استراتژی ترتيب دانش در حقزه بازاریابی و دادهشرتت

 به صقرت خقدتار عمل نمی تند و نياز به انتخاب استراتژیهایی برای به دست آوردن این مرایا ودقد دارد. محصق  ددید،

ایجزاد رابزط منطقزی و عزاطفی بزا مصزرف تننزدگان بزه معر زی  "بازاریابی تجربی در مقابل بازاریابی سزنتی "ای با عنقان (، در مطالعه2008ن11گراندی

ی هزاویژگیخصقصيات بازاریابی سنتی و تجربی و چرایی بهتر بقدن بازاریابی تجربی برای درك ر تار مصزرف تننزده پرداختزه انزد. تجریزه و تحليزل مقایسزه 

 دهد.اصلی بازاریابی سنتی و تجربی را نشان می
 

 

 روش تحقیق . 3

 مق قيزت بزر سزنتی بازاریزابی و بزرر های داده تاثير بررسیباشد زیرا به پياده سازی تحقيق در راستای روش تحقيق در این پژوهش از بعد هدف تاربردی می

 بررسزی هزدفگيزرد زیزرا در دسته تحقيقات علی قرار می ،روشهمچنين از بعد   رزد.ومبادرت میددید در شرتت تقليد محصقالت غذایی سحر ،  محصق 

آمزاری تزه اساسزا بزه بررسزی رابطزه علزی بزين متغيرهزا هزای  از تکنيز  است ته با استفاده ددید محصق  مق قيت  بر سنتی بازاریابی و برر های داده تاثير

هزای بزرر  بزر مق قيزت . داده2بی سنتی بر مق قيت محصق  ددید در صنایع غذایی سزحر تزاثير مثبتزی دارد. . بازاریا1عبارتند از     رضيات تحقيق .پردازدمی

 محصق  ددید در صنایع غذایی سحر تاثير مثبتی دارد.
 

 

 نمونه آماری تحقیق   3.1
 

حجزم  (. در ایزن تحقيزق1382،158خاتی،مزاری باشزندنهای اصزلی دامعزه انمقنه آماری عبارت است از تعداد محدودی از آحاد دامعه ته بيان تننده ویژگی

ران بزه شزرح زیزر راساس  رمق  تزقتبمحاسبه شده و تعداد نمقنه براساس این رابطه تعيين شد. نحقه محاسبه تعداد نمقنه « تقتران»زر نمقنه با استفاده از رابطه 

 می باشد .

qpZeN

qpNZ
n

..)1(
..
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)1( 
تزه برابزر %95طمينزان ه ا اصزلمقدار متغير نرما  متناظر با سط  اطمينان مقرد نضر بزرای  Z ، حجم دامعه آماری N،حجم نمقنه آماری n ته در آن  

 می باشد.«%5»مقدار خطای مجاز ته برابر  e، .(5نشکست احتما  (  q p –1(،.(5احتما  مق قيتن p .باشدمی 1.96

 درنظر گر ته شد. 227حجم نمقنه ه و پرسشنامه تقزیع شد 227 با تقده به مقدار به دست آمده از  رمق  تقتران تعداد
 

 

                                                                                                                                                         
9 Xie et al 
10 Baig & Jabeen 
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 ق روایی ابزار تحقی 3.2
 

روایزی از آن  گيزرد ، اهميزتروایی به معنای صحي  و درست بقدن است ، مقصقد از روایی آن است ته وسيله اندازه گيری بتقاند ویژگی مقرد نظر را انزدازه ب

ت و درسزتی انزدازه گيزری علمی را بی ارزش و ناروا سازد . اعتبزار در اصزل بزه صزح تقاند هر پژوهشهای نا مناسب و ناتا ی میدهت است ته اندازه گيری

مزد  تحليلزی پزژوهش تعيزين شزده و از پرسشزنامه  دهت تعيين روایزی ابزرار تحقيزق ، سزؤاالت پرسشزنامه براسزاس (.288،  1382گردد ن خاتی ،محقق بر می

 استاندارد استفاده شده و سپس به تأیيد تارشناسان رسيده است.
 

 

 پایایی ابزار تحقیق  3.3
 

مشزابه ،دقيزق و  اصله تا چه حداست ته اگر خصيصه مقرد سنجش را با همان وسيله تحت شرایط یکسان و مشابه دوباره اندازه بگيریم نتایج حپایایی بدین معنا »

نجش پایزایی ای سزبزر (.297همان منبزع،«ندهد.قابل اعتماد است،و بطقر ساده تر یعنی ابرار اندازه گيری در شرایط یکسان تا چه  اندازه نتایج یکسانی بدست می

های های مقدزقد  در پرسشزنامه و یز  گيرد ميران آلفای ترونباخ مربقط به پرسشابرار تحقيق ،معرو ترین ابراری ته مقرد استفاده اتثر پژوهشگران قرار می

باشد.به راحتی قابل محاسبه می SPSSآلفای تلی برای ابرار گردآوری است،ته این معيار تقسط  نرم ا رار 

 پرسشنامه( ، اقدام به محاسبة ضزریب آلفزای ترونبزاخ بزا اسزتفاده از نزرم ا زرار  227پرسشنامه را تقزیع و پس از دمع آوری ن 227 رسی پایایی ، تعدادبرای بر  

SPSSیمبرای پرسشنامه مقرد نظر نمقد .  

ه بين صفر  تزا یز  بزقده و ته ميران نقسانات آلفای ترونباخ درصد محاسبه شد ته با تقده ب 0887ميران پایایی آزمقن دهت مجمقعه سؤاالت پرسشنامه برابر 

تقان گفت ته سؤاالت پرسشنامه به ميران قابل قبقلی تقانسته مقضقع مقرد بحز  را انزدازه باشد ، میدرصد بيانگر سط  مطلقبی از پایایی می 70/0عدد بيشتر از

 بقده است .گيری تند . لذا تحقيق از پایایی خقب و قابل قبقلی برخقردار 
 

 

  رگرسیون 3.4
 

 خقاهزد اسزتفاده تحقيزق اینهای  رضيه به پاسخگقیی برای رگرسيقن آناليرهای آزمقن از تحقيق این شرایط سبب به و تاربردی تقصيفی روش انتخاب دليل به

 را اقتصادسزنجی لعزاتمطا اصزلی بدنه درواقع يقنرگرس تحليل. است "تقسعه و تحق  مسير ی  در قبلی مراحل به بازگشت" معنای به لغت در رگرسيقن.  شد

 شزده مطرحهای  رضيه به پاسخگقیی تده چندگانه رگرسيقن از .تندمی بح  هاآن برآورد نحقه و های رگرسيقنمد  درباره تلی طقر به و دهدمی تشکيل

  پردازیممی تحقيق در
 

 

 . تجزیه تحلیل داده ها4
 

های پزژوهش. بزه بيزان ها به منظقر دستيابی بزه دزقاب پرسزشاز دسته بندی، مرتب تردن، دستکاری و خالصه تردن دادهمقصقد از تجریه و تحليل عبارتست 

های قابل درك و مشاهده در مسائل پزژوهش ها به واحدها، الگقها و شاخصدیگر در تجریه و تحليل، مجمقعه هایی وسيع ، پيچيده و حتی غير قابل درك داده

ای رود. بزه گقنزهها به صقرت اطالعاتی روشن، خقانا و تفسيرپذیر بزه تزار مزیه طقر تلی تجریه و تحليل به منظقر تنظيم و خالصه تردن دادهشقد. بتبدیل می

 ته بتقان روابط مقدقد در مسائل پژوهش را تشف و بررسی و آزمقن نمقد. 
 

 

 های توصیفی متغیرهاشاخص 4.1
 

هزای هزای پزژوهش، قبزل از تجریزه و تحليزل دادهای ته در پژوهش مقرد مطالعه قرار گر ته است و آشزنایی بيشزتر بزا متغيربه منظقر شناخت بهتر ماهيت دامعه

شقد. تقصيف آماری داده هزا، گزامی ها گفته میهای مهم دادهها تقصيف شقد. آمار تقصيفی به تلخيص، تقصيف و تقضي  ویژگیآماری، الزم است این داده
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رود. بر این اساس، قبل از این تزه بزه آزمزقن ای برای تبيين روابط بين متغيرهایی است ته در پژوهش به تار میها و پایهالگقی حاتم بر آندر دهت تشخيص 

 گيرد.مقرد بررسی قرار می 1های پژوهش پرداخته شقد، متغيرهای پژوهش به صقرت خالصه در ددو   رضيه

 

های شکل پراکندگی و شاخص(statistics)   های مرکزی، شاخص  غیرهای تحقیق در قالب شاخصهای توصیف کننده مت: شاخص( 1جدول )

 توزیع

 مق قيت محصق  ددید ادغام دانش داده برر  بازاریابی سنتی شاخص ها

 3.1597 3.2496 3.2511 3.2952 ميانگين

 3.2500 3.3333 3.2500 3.3333 ميانه

 3.25 3.17 3.25 3.33 مد

 51159. 62683. 70023. 67765. يارانحراف مع

 262. 393. 490. 459. واریانس

 482. 009. 302.- 234. چقلگی

 162. 162. 162. 162. خطای استاندارد ضریب چقلگی

 472. 1.083 831. 132.- تشيدگی

 322. 322. 322. 322. خطای استاندارد ضریب تشيدگی

 2.00 1.17 1.00 1.50 پایين ترین

 4.75 5.00 5.00 5.00 باالترین

 
 

 

   ها ی تحقیقروش آزمون فرضیه 4.2
  

ين بزها از ضریب همبستگی پيرسقن و ضریب تعيين تعزدیل شزده بزه منظزقر تقصزيف و بررسزی رابطزه همان گقنه ته در تحقيق مطرح شد ، برای آزمقن  رضيه

شزقد . بزرای ها بزرای تزل مزد  رگرسزيقن ارائزه میيران قابليت تقضي  دهندگی متغيرگردد و به منظقر بررسی مهای تحقيق نسبت به یکدیگر استفاده میمتغير

ته برای این منظزقر  قن قرار گيردتعيين استفاده از معادله خط رگرسيقن و نير امکان تعميم نتایج نمقنه به دامعه باید معنی دار بقدن ضریب همبستگی مقرد آزم

ست ته ضزریب همبسزتگی بزه دسزت آمزده درصد بيشتر باشد به این معنی ا 99تا  90ه شده از ددو  در سط  اطمينان محاسبtگردد . اگراستفاده می tاز آزمقن

بزه شزرح زیزر  تقان نتيجه آن را به دامعه تعميم داد. آماره ایزن آزمزقنآن قدر قابل تقده است ته احتما  ناشی شدن آن از تغييرات تصاد ی اندك است و می

 باشد.می

21
2

r

n
rt




  ن2(   

 است.ضریب تعيين   2r، تعداد نمقنه   n، ضریب همبستگی   r ، آماره آزمقن t  ته در آن  
 

 

 بررسی فرض نرمال بودن متغیر وابسته  4.3
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 نرمزا  یا بقدن نرما  اسبراس تا. شقد حاصل اطالع متغيرها بقدن نرما  وضعيت از تا است الزم ها  رضيه آزمقن مرحله به شدن وارد از قبل

 تقلمزقگروف آزمزقن از قالگز ابعزاد هزای مقلفزه بقدن نرما  بررسی برای. شقد استفاده ناپارامتری  یا پارامتری  های آزمقن از متغيرها نبقدن

( 2دزدو  نن آزمزقن در نتزایج ایز تقزیع نرما  اسزت. باشد 0.05 خطا مقدار از تربرر  داری معنی سط  مقدار اگر. گردید استفاده اسميرنقف

 ارائه شده است. 

 اسمیرنوف –(: آزمون کولموگروف 2جدول )

 شاخص ها
مق قيزززززت محصزززززق   ادغام دانش

 ددید

 داده برر  بازاریابی سنتی

 227 227 227 227 تعداد

 3.2511 3.2952 3.1597 3.2496 ميانگين

 70023. 67765. 51159. 62683. انحراف معيار

 112. 099. 107. 111. قدرمطلق بيشترین انحراف معيار

 101. 099. 107. 111. بيشترین انحراف مثبت

 112.- 056.- 085.- 107.- بيشترین انحراف منفی

 112. 099. 017. 061. سميرنقفا -تقلمقگروف

 .c054. c063. c000. c000 سط  معنی داری

 مآخذ نیا ته پژوهشگر(
 

 

 نتایج آزمون فرضیات  4.5

  نتی بر مق قيت محصق  ددید تاثير مثبتی دارد رضيه او   بازاریابی س

 نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون: (3)جدول  

 مد 
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 
 سط  معنی داری tآماره  بتا خطای استاندارد بتا

 000. 7.727  164. 1.265 مقدار ثابت  رضيه او 

 001. 3.522 239. 051. 180. بازاریابی سنتی

 

باشزد تزه بزا تقدزه بزه  مزی001/0و سزط  معنزاداری مربزقط بزه ایزن ضزریب  0.180ضریب رگرسيقنی استاندارد شده برای متغير مستقل بازاریابی سنتی برابر با

تزقان گفزت، آزمزقن درصزد می 95 گيزرد و بزا اطمينزانتقان  رض صفر را رد ترد در نتيجه  رضيه محقزق مزقرد تائيزد قزرار میمی 0.05تقچکتر بقدن آن از 

وابسزته مق قيزت  تند و به ازای یز  واحزد ا زرایش در بازاریزابی سزنتی، متغيزررگرسيقن نير تاثير معنادار بازاریابی سنتی بر مق قيت محصق  ددید را تائيد می

 یابد.صدم واحد ا رایش می18محصق  ددید
 

 داردهای برر  بر مق قيت محصق  ددید تاثير مثبتی  رضيه دوم  داده 
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 (: نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون4)جدول  

 مد 
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 
 سط  معنی داری tآماره  بتا خطای استاندارد بتا

 000. 7.727  164. 1.265 مقدار ثابت  رضيه او 

 014. 2.483 163. 048. 119. های برر داده

 

باشزد تزه بزا تقدزه بزه می 0.014ه ایزن ضزریب و سط  معنزاداری مربزقط بز 0.119های برر  برابر با متغير مستقل داده ضریب رگرسيقنی استاندارد شده برای

تزقان گفزت، آزمزقن درصزد می 95گيزرد و بزا اطمينزان تقان  رض صفر را رد ترد در نتيجه  رضيه محقزق مزقرد تائيزد قزرار میمی 0.05تقچکتر بقدن آن از 

هزای بزرر ، متغيزر وابسزته مق قيزت تند و به ازای ی  واحد ا رایش در دادههای برر  بر مق قيت محصق  ددید را تائيد مینادار دادهرگرسيقن نير تاثير مع

 یابد.صدم واحد ا رایش می11محصق  ددید
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سزت. ا صزنایع غزذایی سزحردر  دیزحصق  ددم تيبر  مق ق یسنت یابیهای برر  و بازارداده ريتاث یبه دست آمده از بررس جینتا هدف تلی این تحقيق بررسی

معه آمزاری پزژوهش، بزر اسزاس ته با تقده به دا باشندنفر می 550تهتارمندان و تارگران شرتت صنایع غذایی سحر بقده  ليهپژوهش، شامل ت یدامعه آمار

های ها شاخصادهدر این پژوهش دهت تقصيف د شنامه استفاده گردید. رمق  تقتران نمقنه آماری مشخص گردید. دهت دمع آوری اطالعات الزم از پرس

از ، ضزياتتحليل اطالعزات و آزمزقدن  ر دهت تجریه وشقد و همچنين آمار تقصيفی شامل ميانگين انحراف استاندارد، خطای اندازه گيری و غيره استفاده می

ت نتيجزه بزه دسز و نزدگيرمقرد حمایت قزرار می هر دو  رضيهماری حاتی از این است ته نتایج حاصل از تجریه و تحليل آ رگرسيقن استفاده شده است.روش 

  مطابقت دارد. 2015آمده با نتایج تحقيق ژو و همکاران، 

قيزت محصزق  مق را در زمينزه  شقد محققين در تحقيقات آتی متغيرهایی بيشتر از متغيرهای مقدقد در ایزن تحقيزقمیبا عنایت به نتایج حاصل از تحقيق تقصيه 

ه شمار مزی بقان دیگر را ددید مقرد بررسی قرار دهد. در تحقيق حاضر از متغيرهای تنتر  در مد  مفهقمی استفاده نشده است در نتيجه ی   رصت برای محق

 رود. از دمله متغيرهای تنترلی می تقان به طقر مثا  اندازه پروژه اشاره ترد.
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