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   مقدمه. 1

دا  سدازما ی اسد .   بد  اهد  ابدیاری مفیدد در محدی  رویدا بدرای  یدر       رییی استرافژی ، بر ام 
د. اباشد  کاادده مدی   ، فعیدی  بازاریدابی هدای فجداری      ا ،  راحدی اسدترافژی  رسید  بد  اید  اهدد   در 

   هددا، اسددترافژی فمددایی  اری شددامر اسددترافژی رینددگامی هییادد  هددای فجدد  فمددایی در اسددترافژی
، یعاددی جددایی کدد  شددود مددیمحتددو  اجددرا  -. اسددترافژی در سددطز بددازار اسددترافژی فمرکددی اسدد 

 [.1] ییرد یابی قرار می ی فمایی مباای موقع
جدا ا دداتت  ید  محتدو  جدیدد یدا د بداره         ،بدازار یابی در سطز فعاد  جیئدی   یرایاد موقعی 

کد  در سدطز فعداد      . در حدالی [7] اسد  در ذهد  مندتریا    ا داتت    بهبود جایگداه محتدو     جا
هددای  فوصدی     هدای عمدومی بددرای فبیدی ، ردی  بیاددی     یددیاره ارائد   یدابی  موقعیدد  ،عمدومی بدازار  
. ایدد  یرایاددد مرددتلی  [4]هددای اقتتددادی اسدد   اسددترافژی  باگدداه یددابی موقعیدد جهدد  سیاسددتی 

اتلددی   ا جددا  یدد  سددری اقددداما  در مددورد محتددو   موجددود یددا جدیددد در بازارهددای د      
ی  بدد   حددوه (1998، 1965، 1979  1ریدد  ماییددر رددورفر هددای    المللددی اسدد . اسددترافژی  بددی 

(،  فمدایی    مافعد  هدا اشداره دار دد. اسدترافژی   رید  ردورفر در  اقد  رهبدری         یابی باگداه  موقعی 
هدا بدر اسدا  سدهز بدازار محتدو  باگداه،           فمرکدی اسد . ففدا   اید  اسدترافژی     رهبری هییا ، 

قلمددر  منددتری، درجدد  مییدد  رقددابتی باگدداه، قابلیدد  رددایی  بددود  هییادد  در صدداع ،   بددا تره  
 .[4] شود میساجیده  کاادیا ، متر کا ها   تدما  جدید با ماای  تاصی برای 

 و چارچوب نظری تحقیق مبانی. 2

ایدد   .شددود قلمددداد مددیفعیددی  جایگدداه محتددو ، فتددمیز اسددترافژی    بددرایبی یددا موقعیدد 
بدرای  یدی فعیدی  سدایر عااصدر بازاریدابی      فتمیما  مبتادی بدر  حدوه  راحدی کدا  یدا تددما            

 :عبارفاد ازر فحای  ئمرا از ای  ر   ،باشد ها می باگاه
 یابی استرافژی  شرک   ودر موقعی .  داشت  چارچوب ارزیابی فعیی  1

   یییییدی  ی یادی،  هدا   یژیدی یییییدی بدا فوجد  بد       یدابی  موقعید  الگدوی ارزیدابی    ضعف. 0
 معیارهای عیای 

ادراکددی بددا فوجدد  بدد  تواسددت     یازهددای  یددابی موقعیدد الگددوی ارزیددابی  در اتتیددار  داشددت . 9
   معیارهای ذهای  ادراکیهای  ژییمنتری،  ی

 های رقابتی(.های ممتاز  میی شایرتگی بر رای الگوی ارزیابی  یادا . 4

                                                 
1  .  Porter, M. E 
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(  مایدددا گر فددداریر مقبددد  موقعیددد  یییییدددی بدددر  1998مطالعدددا  لدددوچتی   همیدددارا   
باشدد. بدر  بد  مطالعدا   ی، از آ جدا کد  ارزیدابی تریددارا  عمددفا            یابی استرافژی  مدی  موقعی 

هددای یییییددی فدداریر زیددادی بددر   هددا   منختددا  محتددو  اسدد  لدداا ماایردد   یبراسددا   یژیدد
 [.5] یابی استرافژی  سازما  دارد موقعی 

اظهددار  محددور رافژی بازاریددابی بددا ر ییددرد فتددمیز ( در فعیددی  اسددت1969 اکددر   همیددارا   
کدد   کااددد مددیعاددوا   هددا آ . باشددد مددییددابی بینددتر بددا فمددایی مددرفب    کدد  موقعیدد  ا ددد داشددت 
جایگداهی کد  ید  محتدو  بدا ید   دا  فجداری          -1: یدردد  مدی ب  د  چیی ا د     یابی موقعی 

 -0ی فجداری رقبدا    هدا   دا  محتدو   یدا      هدا  آ در ذه  مندتریا  دارد بدا فوجد  بد   یازهدای      
یددابی    جایگدداهی. باددابرای  ایددده موقعیدد مدددیرا  شددرک  در تلدد  چاددی ییددری فتددمیزی   حددوه

بد  اید  ررسد  کلیددی      هدا  آ . شدود  مدی شامر م حظا  رقدابتی   فوجد  بد   یازهدای مندتری      
 یدابی  موقعید  چگو د  کا هدا   تددما  تدود را در بدازار       ا د ک  ی  شرک  یدا ید   احدد    ررداتت 

  بد  اید  فرفید      بدا ادد مادای  مدورد  ظرشدا     کاادده   فدامی  آ  را  ،کاد ک  منتریا  بدازار هدد   
 رب  ب  محتدو   یعلدی یدا محتدو   آفدی برفدری یابددا  اکدر اعتاداد دارد کد             آ  محتو 

 ، فتددمیمی اسدد  اسددترافژی    یددا فعیددی  جایگدداه محتددو  یددابی موقعیدد فتددمیز مربددو  بدد  
دا دد کد  چطدور بایدد کا هدا یدا تددما  تدود را          مدی  هدا  آ هایی دارد ک  شرک  ب  افیدای   د ل 
را  یددابی موقعیدد  0  فددرا   1رایدد  .اریددابی را فعیددی  کاددددیگددر عااصددر اسددترافژی باز ی   راحدد

ی آ  ید   دا  فجداری موجدود در ید  بدازار اشدبا          دا ادد کد  بد   سدیل      مرئولیتی ت قا د  مدی  
از جایگداهی ممتداز   بدارز در اذهدا  مندتریا  هدد         فوا دد  مدی  ،ی فجداری منداب   هدا   دا  شده از 

، امدا  شدود  مدی برتوردار شود. یرچ  مفهو  ابداعی ای  د   فر بد  ید   دا  فجداری موجدود مربدو        
 اسدتفاده کدرد.   فدوا   مدی ی فجداری جدیدد  یدی    هدا   دا  از آ  مفهدو  در رابطد  بدا محتدو   یدا      

گداه از  ظدر   یدابی اسدترافژی  بدرای با    ید  فهید   اند  موقع   ی حدوه ( ب  فبیدی    1969  زاده حمیدی
بد    فدوا   مدی  یدابی  موقعید  ارزیدابی  بدا   یندا  ی ا . بد  یفتد   ررداتتد  اسد     رقبا  کاادیا  متر 
یادددهای دهددی یرآ سدداما چگددو گی    هددا باگدداهبددرای شدداات   حددوه رقابدد     دیدددیاهی ارائدد

اتددا فتددمیما  اسددترافژی  مااسدد ،     هایتددا  فددر ی مطمددئ  یددر بدد  اصددول جهدد  ییددری فتددمیز
یددابی  ی موقعیدد هددا اسددترافژی( در فحایدد  فبیددی   1991  همیددارا زاده    حمیدددی .ررداتدد 

ای  اسدترافژی هدای عمدومی   متییرهدای زمیاد       جدود ارفبدا  میدا  د  بعدد     های اقتتدادی،   باگاه

                                                 
1. Ries 

2 . Trout 
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،  جدود ارفبدا  مردتایز شددید میدا       . میدیا  ضدری  همبردتگی   دشدو   میفایید  زا مطرح   مویای 
یدابی مندخش شدد کد  بد  زیدر از        موقعید   . با بررسی ابعداد داتلدی مدد    دهد میای  د  را  نا  

، ای معیددو  اسدد  اسددترافژی  محتددو  کدد  رابطدد  یددابی موقعیدد ی اسددترافژی فمرکددی بددا  رابطدد 
 یددابی موقعیدد  میددا  رهبددری هییادد    مددابای ابعدداد رابطدد  ای مرددتایز دار ددد . بدد  ایدد  فرفیدد  

اسددترافژی  باگدداه ، میددا  رهبددری  یددابی موقعیدد ، میددا  رهبددری هییادد    اسددترافژی  محتددو 
اسددترافژی   یددابی موقعیدد اسددترافژی  محتددو  ، میددا  رهبددری فمددایی    یددابی موقعیدد فمددایی   

 استرافژی  باگاه رابط  ای مرتایز  جود دارد. یابی موقعی باگاه   میا  استرافژی فمرکی   
ابددیار فدداکتییی دسددتیابی بدد     ،( اعتادداد دارد کدد   اندد  ارز  1965، 1998اییددر رددورفر   م 

را در بدازار   هدا  باگداه ید   کیف - هدای قیمد    اسدترافژی  اسد . اید   اند  موقعید       موقعی  برفدر 
اید   حم دهدد. تددما  رندتیبا ی مقدر حردابداری، امدور مدالی، مددیری  ماداب  ا ردا ی،            نا  می

ی ارز  باگداه   . ز جیدره باشدد  مدی از عوامدر اصدلی ایجداد ارز      ریدیی  بر امد  قا و ی، بازاریدابی    
   عملیددا  فولیدددی، بازاریددابی، یددر     هددای تلدد  ارز   ظیددر  ای اسدد  از یعالیدد   مجموعدد 

کدد  بدد  مافعتددی   فوا ددد مددی  بددالاوه ی ارز  بدد  صددور  رنددتیبا ی. هددر یعالیدد  در ز جیددره  
   1هاددری زی .، بیا جامدددی آ ر ددداز متددر  محتددو  باگدداه بدد  دسدد  مدد   کاادددیا  متددر 
هدای مبتادی بدر باگداه      ماداب ، صداع    ایدده    "ی اسدترافژی  س  راید  "در دیدیاه  (0212  همیارا 

ی تدارجی در ایدا   متحدده را مدورد     هدا  شدرک  اسدترافژی    یدابی  موقعید  آمیی د فدا   را در هز می
فمرکدی بدازار   ماداب  زیدر همگد        -1 های ای  مطالعد  بددی  قدرار اسد :     بررسی قرار دهاد. یایت 

ی  یاصدل   -0 یاار دد،  هدا اردر مدی    شدرک  اسدترافژی  اید     یدابی  موقعید  ی تدارجی بدر   هدا  شرک 
ی بددی   هددای فعددادلی ضددعیفی را در رابطدد    باگدداهی بددی  کنددورهای مییبددا    میهمددا ، فدد  

  ییرد. افژی  در بازار مییبا  ب  کار مییابی استر مااب  شرک    موقعی 
های استرافژییی در بای  کر     ک  چ  موقعی  کااد میبررسی  (0226   همیارا   0ی  کیزج

یاارد. ای   چ   ری  بر عملیرد شرک  فاریر میاسترافژی  چگو     از  یابی موقعی کار  جود دار د   
ایجاد  ب ی کیز  های مطالع  رردازد. یایت  ا ی میمطالع  ب  فااس  بی  عوامر محیطی   عوامر سازم

ی:  شد ک  از یرضی ماتهی عوامر محیطی   مااب  بادی متمایی   ممتاز مبتای بر  ی یر ه یرضی 
ی  هایی ای  مطالع  ای  اس   کاد.  تیج  ، رنتیبا ی مییاار اس یابی بر عملیرد شرک  ارر موقعی 
شرک  دار د. در ای  ی فمایی همراه با مااب  فیاولو ی  ارری بریار قوی بر مااب  ها استرافژیک  

                                                 
1. Henry Xie  

2. Jin Kim  
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 ی   ریچیدیی ب  عاوا  عوامر محیطی   بر ر ر ی شد  رقاب ، ف  ز استرافژی  مطالع  بر
 ها فمرکی شده اس . اولو ی  ب  عاوا  مااب    قابلی فی  مااب   ارربخنی ارفبا ا ، مااب  ذهای

 بر فوریرتی محر ی  یابی موقعی  عاوا  استرافژی فح  تود فحای  ( در0229  1ییر   ابراهیز
 بارباد   ماطا  استرافژی  بررسی موقعی  ب  منتریا ، رضای    ادراکا  فحلیر   فجیی  اسا 

 چهار شده ا جا  های  ی بررسی  .ررداز د می آ  بالاوه بازارهای ترده   درك منتریا  ماظر از
متییرهای فحای  ادراك  .شد شااسایی اقتتادی یردشگری   یرهاگی  رزشی، ففریحی، بازار ترده

 یژیی در رابط  با ادراك منتریا  با فوج  ب   16بدی  ماظور  بود. ها آ منتریا    رضایتمادی 
مورد برای ساج  مییا  رضایتمادی مطاب  با  فحایاا   19   (1999  9  ریتچی 0افچارفحایاا  

ا ج یردشگری جییره فوزی  های  یتر در 0229ها در سا   یردید. ررسناام  ا تخاب( 1996  4چو
  ریرسیو  فحلیر عوامر های کمی آماری   ی فیمیر شده برمباای فیای  ررسناام  422یردید د.

رتاد در فوا  میدر بازار بود ک   ت  چهارها حاکی از  . یایت چادیا  (  مورد فجیی    فحلیر قرار یریتاد
 یردی. یرهاگ    بیع   رز ، ماک  ففریحی،ا مجدد مورد فوج  قرار ییر د: یابی موقعی استرافژی 

 .تمادی کیفی  تدما    جو حاکز مهمتری  شاتش اس همچای   تای  حاکی از آ  بود ک  رضای

 تحقیق شناسی روش. 3

یددابی اسددترافژی  ارائدد  چددارچوبی اسددترافژی  بددرای فعیددی  موقعیدد    هددد  کلددی فحایدد  
ید  هدد ، اهددا     بدرای دسدتیابی بد  ا    .اسد   بد  میید  رقدابتی     شرک   ودر در راستای دستیابی

 زیر ابعاد آ  را ر ش  می سازد: یرعی 
 ی یادی، هدا   یژیدی بدا فوجد  بد     یییییدی   یدابی  موقعی شااسایی   ارزیابی عوامر مورر در  .1

   معیارهای عیای  یییییی

  تواسددت    یددابی ادراکددی بددا فوجدد  بدد     ارزیددابی عوامددر مددورر در موقعیدد   شااسددایی .0
   معیارهای ذهای  های ادراکی منتری،  یژیی یازهای 

 ب   اا  قو   ها آ حداقر کرد   اا  ضعف   فبدیر  .9

هدای  هدای ممتداز  میید    هدا   شایردتگی   بدرای فبیدی  قدو     یدابی  موقعی لگوی ی ا ارائ  .4
 رقابتی(.

                                                 
1. Gill 
2. Etchner   
3. Ritchie 

4. Cho 
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هییا  ، رهبری [فمایی]قابتی   ری  رورفر  رهبری مافع  ییری   فیمیر مد  میی  ربا بهره لاا
قرار کااده میی  رقابتی با  گاه ب  عوامر کلیدی مویای  در بازار مورد بررسی  فمرکی(، عوامر فعیی   
ی یرایاد فحای  تواهد بود ب   ناهادی ای  فحای  ک  هدای  کاادهمد  ری ،بر ای  اسا  .ییرد می

 شرح زیر اس : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  یاسترافژ یابی موقعی  ب  یابیدست یبرا یادراک   یییییی یابی موقعی  مد . 1  مودار

 

د  یرضی  اصلی   ش  یرضی  یرعی ب  ای  فحای   1با فوج  ب  چارچوب  ظری   شیر . ها فرضیه
 : داردشرح زیر 

 .دار  جود داردی معاا رابط استرافژی   یابی موقعی یییییی    یابی موقعی بی  : 1فرضیه اصلی
 اس . ی یایها  یژییفح  فاریر  یییییی یابی موقعی : 1یرضی  یرعی 

 یاار اس .ارر "یییییی یابی موقعی فجیی    فحلیر "ی یییییی برها  یژیی:0یرضی  یرعی 

 یاار اس .ارر "یییییی یابی موقعی فجیی    فحلیر "معیارهای عیای بر :9یرضی  یرعی

 .دار  جود داردی معاا استرافژی  رابط  یابی موقعی ادراکی    یابی موقعی بی   :2فرضیه اصلی

 ارریاار اس . "ادراکی یابی موقعی فجیی    فحلیر " یازهای منتری بر :4یرضی  یرعی 

 یاار اس .ارر "ادراکی یابی موقعی فجیی    فحلیر "ی ادراکی برها  یژیی :5یرضی  یرعی 

 ارریاار اس . "ادراکی یابی موقعی فجیی    فحلیر "معیارهای ذهای بر :8یرضی  یرعی 
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زیدرا در صددد برد  ید       اسد   ای کداربردی   فوسدع   ، از  دو   ای  فحای  بدر اسدا  هدد    
بد   اسدترافژی  شدرک   دودر اسد ، امدا       یدابی  موقعید  موضو  تاص یعای یایت  عوامدر مدورر در   

یدااری داتلدی    یداداری کارکادا  بد  شااسد           سدع  دا د  کداربردی در زمیاد  شااسد      لحاظ فو
  بدر   .باشدد  مدی  کداربردی کاربرد عملی آ  در ارائد  ید  مدد  مفهدومی جدیدد، از  دو  فحایادا         

 فحلیدر مردیر   معداد       فوصدیفی همبردتگی  از  دو   هدا،    حدوه یدردآ ری داده  ماهید     اسا  
 یدابی  موقعید     یید یییی یدابی  موقعید  هدای  ارفبدا  میدا  متییر   کد    ظر بد  اید    اس .ساتتاری( 

فوصدیف متییرهدای    بد      یدی  شدود  مدی آزمدو     یاسدترافژ  برفدر   یموقع ب  یابیدست برای یادراک
 1قطعددی   قددالبی جابدد  بدد  لحدداظ دارا بددود  یرضددی ، فحایدد  لدداا،مددد  بددد   دسددتیاری ررداتت 

 [.  9] کاد ریدا می
. همچادی  از  یدردد  مدی اسدتفاده   هدا  یرضدی  از فحلیدر ریرسدیو  بدرای آزمدو       در ای  فحای 
 .بدرای بررسدی  ضدعی  میدا گی  متییرهدای فحاید  اسدتفاده تواهدد شدد         ( t   z  آزمو  ردارامتری 

بهددره یریتدد   د هددا در بددازار   یددی از یرایاددد شددیر  بددرای رینددبرد یرایاددد ارزیددابی موقعیدد  باگدداه
 شود. می

کارشااسدا  یدر       ی آمداری فحاید  حاضدر     در  اقد  جامعد   . تحقیاق  ی آمااری نمونهجامعه و 

هددا راه تددود را در صدداع  مرددی     . شددرک   ددودر بددا  ددوآ ریباشددد مددی  ددودر بازاریابددا  شددرک 
جایگداه تدود را در    مندتریا    فادو  داد  بد  محتدو      ساتتما  باز کدرده   بدا کرد  اعتمداد     

 .اس  مرتحیز کرد ،   فاها در ایرا  بلی  در تا رمیا   ،ای  صاع 

وص یرضیا  فحای ، اقدا  ب  در تت ییری فتمیزها جه   در فحای  حاظر برای یردآ ری داده
فعمیز داده شد. حجز  فحای  درصد ب  جامع  95  سپ   تای  با سطز ا میاا   شدهییری   مو  

در ر شادیا  شرک   وبازاریابا    ی فر از  68 ییری جامع  محد د    مو   مو   با استفاده از یرمو
 باشد. می

 های مرفب     سای  ،ها اسااد   مدارك علمی هابیار یردآ ری داد  ها. روش و ابزار گردآوری داده
 [.0] بادی فتادیی اس  ای  با   مو   یها آمارییر ر   یردآ ری داده  ررسناام  

 
 
 

                                                 
1  .  Formalized 
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 [.7]یابی  ی یرایاد موقعی  یا   . مراحر هف 0 مودار

یی محتوافحای  از ر   ر ایی برای فعیی  ر ایی  پایایی)قابلیت اعتماد( آزمون.روایی)اعتبار( و 
های آزمو  باره ک  سؤا    تبریا ، در ای  برای ای  ماظور از قضا   متختتا ، اسافید .استفاده شد

 تیج   در، استفاده شد باشد میمحتوایی  یهای بر ام  یا حوزهفا چ  مییا  معر  محتوا   هد 
اخ کر  ب رایایی ررسناام  از ضری  آلفای برای آزمو .   از ر ایی  ز  برتوردار ین ررسناام

هرچ  ای  ضری  بینتر باشد بیا گر اعتبار بینتر ررسناام  اس . بدی  ماظور در استفاده شده اس . 
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فهی  یردید   بی  کارشااسا  یر     بازاریابا  شرک   1ی ری  آزمو  ررسناام  92ای  رژ ه  
ضری  آلفای کر  باخ سؤا   ررسناام  فجیی    فحلیر   ی مادمافی  های  مو   داده ودر فوزی  شد. 

 فعیی  شد.  درصد9/65
 های رژ ه  . ضری  آلفای کر  باخ یوی 1جد   

 آلفا یوی  های رژ ه 
 .702 میی  هییا  ای

 .742 مافعتی فمایی(میی  
 .617 استرافژی فمرکی

 .695 موقعی  یابی ادراکی
 .726 ی یییییی،ها  یژیی
 .667 ی یایها  یژیی

 .752 معیارهای عیای
 .600 موقعی  یابی یییییی

 .762  یازهای منتری
 .677  یژیی ادراکی
 .696 معیارهای ذهای

 .922 موقعی  یابی استرافژی 

ابتدا  رما  بود  متییرهای  ی فحای ها دادهب  ماظور فحلیر  .ها فرضیهو آزمون  ها دادهروش تحلیل 
اسمیر و  مورد ساج  قرار یری    سپ  برای بررسی یرضیا  -فحای  فوس  آزمو  کالمویر  

 [.8] های ریرسیو  جاد متییره، ریرسو    یینر استفاده شداز آزمو   یفحا

 ی پژوهشها یافتهو  ها دادهتحلیل . 4

 48  ، جوا (درصد 92  مرد ها آزمود یازل  ک   دهد میشااتتی رژ ه   نا   های جمعی  داده
 ی مدیری    یارغ التحتیر رشت ، (درصد 58 دارای مدرك کارشااسی ، [سا  09فا  02بی ]( درصد

 59  در بخ  یر    یعا   (درصد 42  سا  5دارای سابا  کار کمتر از  ،(درصد 54  مهادسی صاای 
 باشاد. ( میدرصد

                                                 
1 . Pilot   
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های مد  فحای   ب  فحلیر   فوصیف داده برای شاات   ضعی  آماری متییرها،. ها تحلیل داده

ی فحای  ها مؤلف فحای  ابتدا باید از  رما  بود  فوزی   های قبر از ساج  یرضی  رردازیز. می
های مااس  برای بررسی باشاد، آزمو   رما ی ما ها مؤلف ا میاا  حاصر کایز. در صورفی ک  

های  ارارامتری  د از آزمو اهای رارامتری    در صورفی ک   رما   باشیرضیا  فحای ، آزمو 
اسمیر و  استفاده شد ک  -از آزمو  کالمویر   ها مؤلف استفاده تواهد شد. برای بررسی  رما  بود  

  مادار آماره ارائ  شده فوس  ای  آزمو  بینتر از در صورفی ک باشد. رارامتری  میای   و  آزمو   
 درصد 95باشد، یرض صفر آماری مبای بر  رما  بود  فوزی  متییر مورد بررسی با ا میاا   درصد5

 ده اس .آم د  در جد   ها مؤلف شود.  تای  مربو  ب  آزمو   رما  بود   رایریت  می

 فحای مد  ی ها مؤلف  تای  آزمو   رما  بود   .0جد  

 

 

یرضیا  از  برای بررسیباابرای  دار د. متییرهای فحای  فوزی   رما   د  اسا  جد  بر
از د از آزمو  ریرسو  ررد هایی ک  ب  فبیی  رابط  می یرضی . شود میهای رارامتری  استفاده  آزمو 

دهاد از فحلیر  ک  فاریر را مورد بررسی قرار می هایی حالی ک  برای یرضی  شود در استفاده می
 آید. متییره همیما  استفاده ب  عمر میریرسیو  چاد 

 

  تیج  آزمو  سطز معااداری ا حرا  معیار گی میا  فعداد متغیرها

  رما  .959 .969 9684 68 های یییییی یژیی

  رما  .281 .496 9689 68 های یای یژیی

  رما  .650 .942 9694 68 معیارهای عیای

  رما  .852 .721 9681 68  یازهای منتری

  رما  .569 .780 9699 68  یژیی ادراکی

  رما  .829 1614 9612 68 معیارهای ذهای

  رما  .991 .587 9606 68 موقعی  یابی یییییی

  رما  .511 .702 9641 68 موقعی  یابی ادراکی

  رما  .271 .468 0677 68 موقعی  یابی استرافژی 
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 . هاآزمون فرضیه

در جد    .اس  ارریاار "یییییی یابی موقعی  فحلیر   فجیی " بر یای یها  یژیی .یرضی  یرعی ا  
  تای  محاسب  آزمو  ریرسیو  تطی ارائ  یردیده اس : س 

 یییییی یابی موقعی بر  ییا یها  یژیی تای  آزمو  ریرسیو  برای بررسی فاریر . 9جد  

 نتیاه معناداری  سطح Tآماره  β متغیر

 فاریر دارد .222 6684 .710 یییییی یابی موقعی  ری  فحل  یفجی

را  آمده از مادار  ب  دس داری  معااشود مادار سطز می م حظ  س  جد   ک  در  ور  هما 
 95کمتر بوده   لاا شواهد کایی برای فایید یرض صفر  جود  دارد، باابرای  در سطز ا میاا   صد 
    یفجی»بر « ییا یها  یژیی»یردد یعای شود   یرض ماابر فایید می، یرض صفر رد میدرصد
 و  ای  فاریر مقب  باشد می .710 برابر با β ک  مادار فاریر دارد   از آ جا« یییییی یابی موقعی  ریفحل
 شود. یرضی  یرعی ا   فحای  رایریت  می را  صد داری  معااباشد. باابرای  در سطز  می

در  یاار اس .ارر "یییییی یابی موقعی  ری  فحل  یفجی"بر  یییییی یها  یژیی .د  یرضی  یرعی 
 ارائ  یردیده اس :مربو  ب  ای  یرضی   تای  محاسب  آزمو  ریرسیو  تطی  چهارجد   

 یییییی یابی موقعی بر  یییییی یها  یژیی تای  آزمو  ریرسیو  برای بررسی فاریر . 4جد  
 

 نتیاه معناداری  سطح Tآماره  β متغیر

 فاریر  دارد .079 -1629 -.290 یییییی یابی موقعی  ری  فحل  یفجی

بینتر بوده   لاا  را  صد دس  آمده از مادار   داری ب معاامادار سطز ، چهار جد   بر اسا 
، یرض صفر فایید درصد 95شواهد کایی برای رد یرض صفر  جود  دارد، باابرای  در سطز ا میاا  

 فاریر  دارد. « یییییی یابی موقعی  ری  فحل  یفجی»بر « یییییی یها  یژیی»شود. یعای می

در  یاار اس .ارر "یییییی یابی موقعی  ری  فحل  یفجی"بر  یایع یارهایمع .یرضی  یرعی سو 
  تای  محاسب  آزمو  ریرسیو  تطی ارائ  یردیده اس : را جد   

 یییییی یابی موقعی بر  یایع یارهایمع تای  آزمو  ریرسیو  برای بررسی فاریر . 5جد  

 نتیاه معناداری  سطح Tآماره  β متغیر

 فاریر  دارد .281 1692 .155 یییییی یابی موقعی  ری  فحل  یفجی
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بینتر  را  صد آمده از مادار  ب  دس داری  معاامادار سطز  دهد را   نا  می جد  های  داده
، یرض درصد 95بوده   لاا شواهد کایی برای رد یرض صفر  جود  دارد، باابرای  در سطز ا میاا  

 فاریر  دارد. « یییییی یابی موقعی  ری  فحل  یفجی»بر « موقعی  عیای»شود. یعای صفر فایید می
 

در  اس .یاار ارر "یادراک یابی موقعی  ری  فحل  یفجی"رب یمنتر یازهای  .یرضی  یرعی چهار 
  تای  محاسب  آزمو  ریرسیو  تطی ارائ  یردیده اس : ش جد   

 ادراکی یابی  یبر موقع یمنتر یازهای  تای  آزمو  ریرسیو  برای بررسی فاریر  .8جد       

 نتیاه معناداری  سطح Tآماره  β متغیر

 فاریر  دارد .597 -.801 -.278 یادراک یابی  یموقع ری  فحل  یفجی

بینتر بوده   لاا  را  صد آمده از مادار  ب  دس داری  معاامادار سطز ، ش  جد  مطاب  با 
، یرض صفر فایید درصد 95شواهد کایی برای رد یرض صفر  جود  دارد، باابرای  در سطز ا میاا  

 فاریر  دارد. « یییییی یابی موقعی  ری  فحل  یفجی»بر «  یمنتر یازهای  »شود. یعای می
 

در  یاار اس .ارر "یادراک یابی  یموقع ری  فحل  یفجی"بر  یادراک یها یژیی  .زیرضی  یرعی راج
  تای  محاسب  آزمو  ریرسیو  تطی ارائ  یردیده اس : هف  جد  

 ادراکی یابی  یبر موقع یادراک یها  یژیی تای  آزمو  ریرسیو  فاریر . 7جد  

 نتیاه معناداری  سطح Tآماره  β متغیر

  داردفاریر  .086 1615 .195 یادراک یابی  یموقع ری  فحل  یفجی

را  آمده از مادار  ب  دس داری  معااشود مادار سطز می م حظ  هف  جد    ور ک  در  هما 
 95بینتر بوده   لاا شواهد کایی برای رد یرض صفر  جود  دارد، باابرای  در سطز ا میاا   صد 
 یابی موقعی  ری  فحل  یفجی»بر « یادراک یها  یژیی »شود. یعای ، یرض صفر فایید میدرصد

 فاریر  دارد. « یییییی
 

در جد    یاار اس .ارر "یادراک یابی  یموقع ری  فحل  یفجی"بر یذها یارهایمع. یرضی  یرعی شنز
  تای  محاسب  آزمو  ریرسیو  تطی ارائ  یردیده اس : هن 

 ادراکی یابی  یبر موقع یذها یارهایمع تای  آزمو  ریرسیو  اریر  .6 جد  

 نتیاه معناداری  سطح Tآماره  β متغیر

 فاریر دارد .222 8669 .800 یادراک یابی  یموقع ری  فحل  یفجی
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کمتر بوده   لاا  را  صد آمده از مادار  ب  دس داری  معاامادار سطز  ،هن  جد   بر اسا 
، یرض صفر رد درصد 95شواهد کایی برای فایید یرض صفر  جود  دارد، باابرای  در سطز ا میاا  

 یابی  یموقع ری  فحل  یفجی»بر «  یذها یارهایمع »یعای  .یرددشود   یرض ماابر فایید میمی
باشد. باابرای   و  ای  فاریر مقب  میباشد لاا می .998برابر  βفاریر دارد   از آ جای ک  مادار « ادراکی

 شود. فحای  رایریت  می شنزیرضی  یرعی  را  صد داری  معاادر سطز 

  .اول صلیفرضیه ا
 "دار  جود دارد.معاا ی رابط سازما ی   یاسترافژ یابی  ی  موقع یییییی یابی  یموقع  یب "

  یاسترافژ یابی موقعی    یییییی یابی موقعی  تای  محاسب  ضری  همبرتگی بی     در جد   
 ارائ  یردیده اس :
  یاسترافژ یابی موقعی    یییییی یابی موقعی ماادیر ضری  همبرتگی د  متییر . 9جد  

  تیج  آزمو  ضری  همبرتگی سطز معااداری فعداد ا  یرضی  اصلی 

  ییرض فایید .997 .222 68  یاسترافژ یابی موقعی    یییییی یابی موقعی رابط  بی  

سطز  مادار درصد، 95 ا میاا  سطز در ریرسو  آزمو  ا جا  با   ، جد   های مطاب  با داده
 رد صفر یرض لاا ،باشد یم را  صد  کمتر از  طز معااداریس مادار چو . آمد دس  ب صفر  معااداری

 یابی موقعی    یییییی یابی موقعی  بی  معااداری ی رابط  یعای. زیریرا یم را ماابر یرض  
 26997 آزمو  ای  برای ریرسو  همبرتگی ضری  مییا  ک  آ جا از  . دارد  جود  یاسترافژ

 95 ا میاا  سطز در فحای  ا   اصلی یرضی  فرفی  بدی . باشد یم مرتایز رابط   و  ،باشد یم
 .یردد یم فأیید درصد

 مایا گر فاریر مقب  فجیی    فحلیر ( ک  1998ای   تیج  ماطب  با مطالعا  لوچتی   همیارا   
باشد. بر  ب  مطالعا   ی، از آ جا ک  ارزیابی  یابی استرافژی  می موقعی  یییییی بر موقعی 

های یییییی فاریر زیادی  ها   منختا  محتو  اس ، لاا ماایر  تریدارا  عمدفا  براسا   یژیی
زاده    حاصل  همچای  با فحای  حمیدی تای   [.5] یابی استرافژی  سازما  دارد بر موقعی 
یابی یییییی    ی معاادار میا  موقعی  د. فحای   ی  مایا گر  جود رابط ( مطابا  دار1991همیارا  
    یابی ادراکی اس . موقعی 
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  .دوم صلیفرضیه ا

 "دار  جود دارد.معاا  ی رابط   یدر   یاسترافژ یابی موقعی    یادراک یابی موقعی   یب "

  یاسترافژ یابی موقعی    یادراک یابی موقعی  تای  محاسب  ضری  همبرتگی بی   12در جد   
 ارائ  یردیده اس :
  یاسترافژ یابی موقعی    یادراک یابی موقعی ماادیر ضری  همبرتگی د  متییر . 12جد  

 نتیاه آزمون ضریب همبستگی  سطح معناداری تعداد دوم صلیفرضیه ا

  ییرض فایید .482 .222 68  یاسترافژ یابی موقعی    یادراک یابی موقعی رابط  بی  
 

 سطز معااداری مادار درصد، 95 ا میاا  سطز در ریرسو  آزمو  ا جا  با 12 جد   مطاب 
 ی رابط  باابرای ،. شود یت  میریرا ماابر یرض   رد صفر یرض لاا. آمد دس  ب برابر با صفر 

 ضری  مییا  ک  آ جا از. دارد  جود  یاسترافژ یابی موقعی    یادراک یابی موقعی  بی  معااداری
 فرفی  بدی . باشد یم مرتایز رابط   و  لاا ،باشد یم 26482 آزمو  ای  برای ریرسو  همبرتگی
 .یردد یم فأیید درصد 95 ا میاا  سطز در فحای  د  صلی ا یرضی 

(  اسدد . فحایدد   ی  1991  زاده   همیددارا  حمیدددیایدد   تیجدد  مطدداب  بددا یایتدد  ی    
باشدد.   یدابی اسدترافژی  مدی    یدابی ادراکدی   موقعید     ی معاادار میدا  موقعید     مایا گر  جود رابط 

 باگدداه،یددابی ادراکددی   موقعیدد  باگدداه،یددابی یییییددی   ، موقعیدد محتددو  یددابی بر ددد  موقعیدد 
در  باگداه یدابی اسدترافژی      ، موقعید  یدابی اسدترافژی  محتدو    موقعید   باگداه،  یابی بر دد  موقعی 

(  یدی حداکی   1991  زاده   همیدارا   هدای حمیددی   یدابی اسدترافژی  اسد . یایتد      راستای موقعید  
 یابی استرافژی  بوده اس .    یابی ادراکی   موقعی  از  جود رابط  ی معاادار میا  موقعی 

جد   در   یفحامد   یمتییرها های آماریا دازه ، فوزی  ها یرضی آزمو   با فوج  ب . ها یافتهتحلیل 
 .ارائ  شده اس  11

 یابی موقعی ی یای بر فجیی    فحلیر ها  یژییمنخش شد یرضی  یرعی ا   بر اسا   تای  
سب   فوا د میها  یری بهتری  جا   ر  در فولید دربارر یاار اس    لاا شرک  با بیاری یییییی

ی یییییی بر فجیی    ها  یژییی یای شود. چو  ها  یژییایجاد موقعی  برفر یییییی در ارفبا  با 
جویی  با ف   برای عد  ارریااری صری  یییییی ارریاار  یر ، شرک  بایرتی یابی موقعی فحلیر 

یفی  با ی محتو  ، اییای   و  عمر ب  مایا  بر  ااشی   عمر محتو  ، اییای  ک
های یییییی با فعیی  منختا  یییییی کلیدی محتو  موج  بهبود موقعی     ماایر  محتو  

 ی یییییی شود.ها  یژیییییییی تود در ارفبا  با 
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  یفحامد   یمتییرها ا دازه های آماری  یفوز . 11جد  

 ضریب تغییرات درصد انحراف معیار میانگین متغیرها

 12659 26969 9684 های یییییی یژیی

 10627 26496 9689 های یای یژیی

 6689 26942 9694 معیارهای عیای

 19640 26721 9681  یازهای منتری

 00646 26780 9699  یژیی ادراکی

 98676 1614 9612 معیارهای ذهای

 17609 26587 9606 موقعی  یابی یییییی

 01610 26702 9641 موقعی  یابی ادراکی

 17655 26468 0677 موقعی  یابی استرافژی 

ار یییییدی ارریدا   یدابی  موقعید  بدر فجیید    فحلیدر      تای  فحای   نا  داد معیارهدای عیادی  
بازارهدای تداص    ی فردهی   تریدد  یدژه فوسد  شدرک  بد         یر . دلیدر اید  امدر عدد  ارائد      

 باشدد کد  اید  موضدو  بایدد      ی د لتدی   تتوصدی بدیری مدی    هدا  شدرک   لاوه   ظیر تریدارا  با
بدی   احدد فحایادا     احدد بازاریدابی در فوجد    راسدخگویی بد           بدد. شدرک   دودر بایدد    بهبود یا

 یاز مندتریا  در بدازار رقدابتی همداهاگی ایجداد کادد فدا بد  موقعید  برفدر ادراکدی در ارفبدا  بدا              
 یازهددای منددتری دسدد  یابددد، همچاددی  بددا قابددر درك   مااسدد  کددرد  فرددهی   تریددد بددرای 

 ی ادراکی شود.ها  یژییی  برفر ادراکی در ارفبا  با منتریا  سب  ایجاد موقع
مندخش شدد معیارهدای ذهادی بدر فجیید    فحلیدر        یرضدی  یرعدی شندز    بر اسدا   تدای    

هددا    ی ر ددگ بددا ارائدد  فوا ددد مددی ارریدداار اسدد . باددابرای  شددرک   ددودر ادراکددی  یددابی موقعیدد 
رددایری در  ا عطددا ، هددای فحایاددافی  تاددو  محتددو  ، ارددربخ  کددرد  هییادد   هددای م  ددرح

سددب  حفددق موقعیدد  برفددر ادراکددی در  ،  سازشددیاری بددا محددی  در حددا  فیییددر  راحددی، زیبددایی
جدویی بد  مایدا  در     بایدد فوجد  داشد  کد  بیدارییری صدری       ارفبا  بدا معیارهدای ذهادی شدود.     

سددب  ایجدداد  فوا ددد مددیفولیددد محتددو     همچاددی  ایددیای  کیفیدد     ددو  عمددر محتددو   
 یییییدی یدردد. بدر اسدا   تدای       یدابی  موقعید  استرافژی  شرک   ودر در ارفبدا  بدا   موقعی  برفر 

   یادراکدد یددابی موقعیدد  بددی  معادداداری ی رابطدد منددخش یردیددد کدد    د   یرضددی  اصددلی 
ایددیای  میددیا   بددا  فوا ددد مددیدارد. باددابرای  شددرک   ددودر    جددود  یاسددترافژ یددابی موقعیدد 
ی  مددا   تدد    ارائدد عاددد قددرارداد بددا منددتری فددا ز قددولی   رعایدد  ات قیددا  از زمددا   تددو 
  ادراکی شود. یابی موقعی سب  ایجاد موقعی  برفر استرافژی  در ارفبا  با  محتو 
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  یشنهادهاپگیری و  نتیاه. 5

ی یادی  هدا   یژیدی ایاید    مبادی بدر  از آزمدو  یرضدی  یرعدی ا       ی حاصل ها یایت با فوج  ب  
یاید  شدرک   دودر      همچادی  بددلیر ا   یییییدی ارریداار اسد     یدابی  موقعید  بر فجیی    فحلیدر  
جدویی بد  مایدا  را بدا کمتدری  اردر مافدی بدر قیمد  محتدو     جدا              فوا رت  اس  صدری  

اید  شدرک  بایدد بدرای حفدق موقعید         ر  بتورفی کد  مدورد  ظدر مندتریا  باشدد اجدرا کادد،        
 د   عد  ا حرا  از آ  ف    ماییعلی د فدا   ر   یییییی در

ی یییییدی بدر فجیید       هدا   یژیدی کد    دهدد  مدی  ندا    آزمو  یرضدی  یرعدی د    ی ها یایت 
ی اید  امدر اید  اسد  کد  صدری  جدویی         یییییی ارریاار  یرد . دلیدر عمدده    یابی موقعی فحلیر 

ب  مایا  اردری مافدی بدر  دو  عمدر محتدو   شدرک  یااشدت  اسد . در  اقد  میدا گی  اردر             
(،   لدداا شددرک   ددودر 90/0ر درب در سددطز ردداییای قددرار دارد  صددری  جددویی بدد  مایددا  در عمدد

ی یییییدی بایردتی بدرای بهبدود     هدا   یژیدی یییییدی بدا فوجد  بد       یدابی  موقعید  برای دستیابی ب  
 ارر صری  جویی ب  مایا  در عمر محتو   فولیدی ف   کاد.

یییییددی ارریدداار  یددابی موقعیدد معیارهددای عیاددی بددر فجییدد    فحلیددر  بددر ایدد  اسددا  کدد 
،   از آ  جهد  کد  میدا گی  ارریدااری فردهی   تریدد در        آزمدو  یرضدی  یرعدی سدو (      یر 

(، شدرک   دودر بایدد بدرای بهبدود ارریدااری       9654قیمد  محتدو   در سدطز رداییای قدرار دارد       
فرددهی   تریددد در قیمدد  محتددو   فولیدددی فدد   کاددد یعاددی فرددهی   تریددد محتددو   

 ائ   ماید ک  قیم  محتو   با   ر د.را بتورفی ار

ادراکددی  یددابی موقعیدد  یازهددای منددتری بددر فجییدد    فحلیددر  مطدداب  بددا ایدد   اقعیدد  کدد 
،   از آ  جهدد  کدد  میددا گی  همدداهاگی  احددد   آزمددو  یرضددی  یرعددی چهددار (  ارریدداار  یردد 

(، شدرک   9628  فحایاا     احد بازاریدابی، در فوجد  بد   یداز مندتری در سدطز رداییای قدرار دارد        
 ددودر بایددد بددرای بهبددود همدداهاگی  احددد فحایاددا     احددد بازاریددابی، در فوجدد  بدد   یدداز منددتری 

 ف   کاد.

ادراکدی ارریداار    یدابی  موقعید  ی ادراکدی بدر فجیید    فحلیدر     هدا   یژیدی دلیر عمدده ایاید    
ایدد  اسدد  کدد  میددا گی  قابددر درك   مااسدد  بددود      آزمددو  یرضددی  یرعددی ردداجز(   یردد 

ز (. شدرک   دودر بایدد بدا یدراه     0694فرهی   ترید بدرای مندتریا  در سدطز رداییای قدرار دارد       
مدد    کوفداه مدد ، یدر        ی تریدد بتدور  اقردا  بلادد     آ رد  فرهی   مااس    ب  صدری  

ر درك   مااسدد  کددرد    یددا ارائدد  ی  ا  هددای تریددد بددا کددارمید کددز بددرای قابدد بتددور  چدد 
 فرهی   ترید برای منتریا  ف   کاد.
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  ایاید  معیارهدای ذهادی بدر فجیید         آزمدو  یرضدی  یرعدی شندز     ی هدا  یایتد  با فوجد  بد    
ادراکددی فدداریر مقبدد  معاددادار دارد، شددرک   ددودر بایرددتی بددا فدددا   فوا ددایی  یددابی موقعیدد فحلیددر 

هدا،   هدا،  درح   و   بدا ر دگ  ی محتد  بدازار در ارائد   حی  در حدا  فیییدر   شرک  در سازشیاری با م
ی قددو  شددرک  از دیدددیاه معیارهددای ذهاددی مددی باشدداد، در حفددق       ابعدداد متاددو  کدد   اطدد  

 ادراکی ف   کاد. یابی موقعی 

یییییددی    یددابی موقعید  بددی   ید  مبادی بددر ایا ا    آزمددو  یرضدی  اصددلی مطداب  بددا  تیجد    
شدرک   دودر بایردتی بدا فددا   کداه        دار  جدود دارد  عادا م ی استرافژی  ی  رابطد   یابی موقعی 

ریا  در محتددو  ،   همچاددی  هییادد  هددای  گهددداری، ایددیای  عمددر مفیددد مددورد  ظددر منددت  
ی  بددود عمددر   کیفیدد  محتددو   کدد   اطدد هددای فحایاددافی بددرای به ی فختددیش هییادد  ادامدد 

اسددترافژی   یددابی موقعیدد باشدداد، در حفددق  یییییددی مددی یددابی موقعیدد قددو  شددرک  از دیدددیاه 
 ف   کاد.

 یددابی موقعیدد ادراکددی    یددابی موقعیدد بددی   کدد د    صددلیآزمددو  یرضددی  ابددر اسددا  
 ددودر بایرددتی بددا فدددا   میددیا   باددابرای  شددرک  .دار  جددود داردمعاددا ی اسددترافژی  یدد  رابطدد 

 ی اد بدا مندتری فدا زمدا   تد    ارائد       قولی تود   رعاید  ات قیدا  از زمدا  عادد قدرارد      تو 
ی قددو  شددرک  از دیدددیاه  سددتا دارد مااسدد  محتددو   کدد   اطدد محتددو    همچاددی  حفددق ا

 استرافژی  ف   کاد. یابی موقعی باشاد، در حفق  ادراکی می یابی موقعی 
یددابی  موقعیدد بهبددود آمددده ریندداهادافی در جهدد    بدد  دسدد در ادامدد  بددر اسددا   تددای   
 استرافژی  شرک   ودر ارائ  مینود:

بودجدد  بددرای شددرک  در  ماینددگاه هددای ملددی   بددی  المللددی بدد  ماظددور     اتتتدداص  -1
 اییای  فوا  رقاب  در بازار

منددارک  داد  بازاریابددا    کارشااسددا  یددر   شددرک  در مباحددس فحایدد    فوسددع . از   -0
یا  را با ایجاد اعتمداد،  یازهدای تداص هدر ید  از یدر ه هدای مندتر         فوا  میای   ری  

 ها ف    رزید. ی تدما  ب  آ  درك کرد   در بهبود ارائ 

  کارمادددا   ا ، کارشااسددا  یددر  ، محااددا هددایی بددرای بازاریابدد ایجدداد میایددا   منددو  -9
 سازما  جه  رضایتمادی  هایی بازار از محتو     تدما  شرک .

فرددهی   مااسدد  از لحدداظ حمددر   ی مختلددف فرددهی   تریددد،  ی چادددی  برددت  ارائدد  -4
 ای محتو  .  ا بارداری مااس  بر  ار

یدابی بد  موقعید  برفدر اسدترافژی  در ایدرا           ی دسد   از عااصر مطل    آیداه در زمیاد    -5
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 سراسر د یا استفاده شود.

بدی   احدد فحایادا     احدد بازاریدابی در مطالعد  در       فعارضدا  موجدود    باز گری   اعد    -8
 مورد  رح   فاو  محتو     فوج  ب   یاز منتری.

ضددایعا    ر ز بددرای فولیددد محتددو   بددا کمتددری  هییادد       اسددتفاده از فیاولددو ی   -7
  ری. با فری  بازدهی   بهره

هدای مختلدف. ذکدر اید         در شهرسدتا  هدای یعدا   فرهیر شرای    حماید  از  مایاددیی   -6
ی مردتایمی بدا    کد  موقعید  برفدر اسدترافژی  رابطد       فوضیز ضر ری ب   ظدر مدی رسدد   

 ایی دارد.موقعی  برفر شرک  در  اا  مختلف جیرایی

ی دارای موقعیدد  برفددر هددا شددرک مددامور کددرد  کارمادددا  شددرک  بددرای حضددور در    -9
ا  استرافژی  در ایدرا    همچادی  سراسدر د یدا بد  ماظدور درك بیندتر  ادا  قدو ،  اد          

هدا بدرای حفدق     ضعف، منی  ،  یازها، یرص  هدا   فهدیددا  ردی  ر ی اید  سدازما      
 موقعی  برفر استرافژی .

یددابی اسددترافژی  در  یرایادددی بددرای دسددتیابی بدد  ابعدداد موقعیدد   اجددرای کامددر مددد    -12
 (.0 مودار شرک   

رژ هنگرا  موضوعافی ک  در ادام  آمده اس  را مد ظر قرار  ک  شود می ریناهاد آفی فحایاا  برای
 بدهاد: 

و ، های محت ادراکی از جمل  ارر  یژیی یابی موقعی فبیی    ارزیابی دیگر عوامر مؤرر بر  -
   ارر ارفبا ا . های ادراکی  ا  فجاری موقعی 

 ا   های یییییی  یژیییییییی از جمل   یابی موقعی ر بر فبیی    ارزیابی دیگر عوامر مؤر -
   ارر قیم  محتو . های محتو  فجاری، ارر  یژیی

 ی کوچ    متوس .ها شرک استرافژی  در  یابی موقعی فبیی    ارزیابی عوامر مؤرر بر  -

 العمر رقبا  رب  ب  فیییر متییر. های استرافژی    چگو گی عی  میمربررسی  -

 العمر رقبا  رب  ب  فیییر متییر. های استرافژی    چگو گی عی  بررسی جا نی  -
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