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امروزه سرمایه گذاران و شرکت ها نه از سر دلسوزی و ارزش مداری بلکه به عنوان یک : چکیده 

استراتژی برای افزایش درآمد و سود به جلب رضایت مشتری )مدیریت ارتباط با مشتری( و 

فراگیری رموز دلبری روی آورده اند که بهره گیری از استراتژی اقیانوس آبی می تواند ماخذ این 

ر این تحقیق روند تغییر و تحول در مدل تجاری مورد بررسی قرار می گیرد و اینکه درموز باشد. 

چگونه طی چنین تحولی شیوه های جدید ایجاد ارزش دنبال شده که نهایتا سودآوری و افزایش 

پژوهش پیش رو، از نظر هدف کاربردی و از دید بازدهی عملیات فروش را به همراه خواهند داشت. 

پیمایشی است. جامعه آماری آن، کلیه مدیران بازاریابی و  -پژوهش های توصیفیروش، در دسته 

فروش، مدیران میانی، مدیران ارشد اجرایی و اعضاء هیئت مدیره در مجتمع گندله سازی اردکان 

پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شد. نمونه  771هستند  که برای جمع آوری داده ها، تعداد 

صورت گرفته است. آزمون مدل مفهومی با استفاده از آزمون های  دفی طبقه ایتصاگیری به روش 

استراتژی  نتایج حاکی از آن است کهانجام شد.  SPSSمدل رگرسیونی و با به کارگیری نرم افزار 

 .اقیانوس آبی در مدیریت فروش اثر شدیدی دارد

 اقیانوس آبی، اقیانوس قرمز، نوآوری ارزش، رقابت، مدیریت فروش واژه های کلیدی:

 

 مقدمه

کارکنان فروش بیش از گذشته قدرتی پویا در دنیای تجارت محسوب می شوند و تالش های آن ها اثر مستقیم بر فعالیت های متنوع و 

( نیروی فروش بازوی اجرایی سازمان ها در جذب مشتری و فروش کاال یا 7147ارند. )شیرخدایی و همکاران، مختلف سازمان ها د

خدمات است. تمامی تالش های واحدهای مختلف سازمان در نتیجه و عملکرد نیروی فروش خالصه می شود. نیروهای فروش که 

)عزیزی و را بر عهده دارند. معموال در سازمان فروش یا واحد فروش فعالیت می کنند، وظیفه اصلی فروش برون دادهای سازمان 

حال آنکه اگر سودآوری شرکت ها با افزایش تعداد فروشندگان کاهش یابد، متوجه می شوید دامنه فرصت های ( 7121همکاران، 

جدید محدود بوده یا موانع پیش روی پیشگامان خیلی ناچیز بوده است. در چنین شرایطی شرکت هایی که روی رقابت متمرکز شده 
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رقابت در نهایت از طریق نوآوری سودآفرینی می کند، خواهند داشت. نشرکت هایی که پیرو اقیانوس آبی بوده اند عملکرد بهتری از  اند

اما این فرایند کند بوده و پانزده سال یا بیشتر زمان نیاز دارد. به همین دلیل یک نسل طول می کشد تا رویکرد اقیانوس آبی منجر به 

 (8002. )بورک و همکاران، استراتژی رقابتی شود

 بیان مسئله

راه اندازی یک شرکت و تولید محصول جدید طی یک نظام اقتصادی ضعیف کار پر ریسکی است. واکنش بسیاری از بازاریابان به تعویق 

ذاب یا ضعیف ( طبق نگرش نوگرایانه، صنعت استثنایی و ج8004انداختن روند سرمایه گذاری و طرح های مبتکرانه می باشد. )پیتا، 

به خودی خود وجود ندارد، زیرا سطح جذابیت و قدرتمندی صنعتی را می توان از طریق تالش و فعالیت های آگاهانه شرکت ها تغییر 

داد. سرمایه گذارانی که نگرش نوگرایانه را در نظر می گیرند، اجازه نمی دهند که ساختارهای فعلی بازار تفکر آن ها را محدود سازد. 

( امروزه در عرصه جهانی شدن، برخی از شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با کاربرد و اجرای استراتژی می a ،8002و مابورن)کیم 

توانند کارکرد و توانمندی خود را ارتقاء دهند و در بازارهای پررقابت به موفقیت دست یابند. شرکت ها می توانند استراتژی های موثری 

بسیاری از آن ها بر این عقیده اند که انجام عملکرد استراتژیکی، موفقیت شرکت را به طور قابل توجهی تحت تاثیر را دنبال نموده و 

( نگرش های نوین در علم مدیریت استراتژیک مبین این امر هستند که می توان از طریق 8001قرار می دهد. )استریس و وداک، 

ن بدون وجود رقیب فعالیت کرده و به کسب سود در عین رشد پایدار، دست یافت. چنین نوآوری ارزش، بازاری را ایجاد نمود که در آ

( با 7124( تحت عنوان اقیانوس آبی معرفی نمودند. )حائری یزدی و افشارجلیلی، 8009فضایی را چان کیم و رن مابورن در سال )

دارد؛ که نشان دهنده ویژگی حیات تجاری در گذشته و وجود اینکه عنوان اقیانوس آبی مفهوم جدیدی است، اما سابقه ای دیرینه 

( توسط پروفسور هیل در دانشگاه ایالتی میشگان ارائه 7422( ایده اقیانوس آبی ابتدا در سال )b ،8002اکنون هستند. )کیم و مابورن

شرکتی که محصول خود را با قیمت شد. وی ادعا کرد که ایده پورتر ناقص است، زیرا تمایز می تواند به معنای رهبری هزینه باشد و 

پایین تر ارائه کند در واقع وجهی از استراتژی تمایز را داراست. وی خاطر نشان می سازد که شرکت ها برای دستیابی به یک مزیت 

هر صنعتی می توان  رقابتی پایدار، باید ترکیبی از استراتژی های رهبری هزینه و تمایز را به کار برند. استراتژی های اقیانوس آبی را در

( مفاهیمی که اقیانوس آبی مورد تاکید قرار می دهد عبارتند از: الف( ایجاد و بازسازی مدل 7121مشاهده کرد. )گلپایگانی و پیروزفر، 

ژیکی های جدید تجاری؛ ب( ایجاد فضای بازار از طریق شناخت چارچوب های بازار به شکلی نوین و کارآمد؛ ج( ابتکار و نوآوری تکنولو

که سبب می شود تا اصول منطقی و سودمند سوددهی در توسعه کالسیک بازار از طریق دنبال کردن استراتژی تجاری تحقق یابد. 

( بیشترین نقش استراتژی اقیانوس آبی هدایت مفاهیم مهم در تحقیق پیرامون کارآفرینی و نوآوری می 8077)پاروینن و همکاران، 

( سرمایه گذاران و تجار موفق امروزی تشویق شده اند که مشتری را فراتر از رقابت در نظر گیرند و 8002باشد. )بورک و همکاران، 

توانمندی های الزم برای تغییر و تحول در فضای بازار و ایجاد بازارهای جدید را کسب نمایند. با این وجود، هنوز دستورالعمل هایی 

( هیچ شرکتی وجود ندارد که فعالیت عالی همیشگی و 8002مشکل مقابله کرد. )لوی،  وجود دارد که نشان می دهد چگونه باید با این

باثباتی داشته باشد. ممکن است شرکتی در یک دوره زمانی بسیار موفق بوده باشد، اما زمانی دیگر عملکرد ضعیفی را نشان دهد. 

( از نظر کیم و 8009آبی شکل گرفته است. )کیم و مابورن، جذابیت و کارایی نسبی شرکت ها بیشتر از طریق ایجاد استراتژی اقیانوس 

مابورن نقطه مهم و اصلی در استراتژی اقیانوس آبی نوآوری ارزش است. چنین پیشگامی در خلق و ایجاد ارزش نیازی به کاربرد یک 

است که جهت گیری فراتر از تکنولوژی برتر ندارد. چیزی که مورد نیاز است، روش جدید برای شناسایی و انسجام بخشیدن ارزش 

هزینه را نشان می دهد، که به شرکت های پیشرو که ارزش مشتری را فراهم آورده اند، این امکان را می دهد تا از  -محدوده های ارزش

راه باشد. مزایای تمایز یافتن و هزینه به طور همزمان بهره برند. پیشنهاد و طرح جدید باید با درخواست و تقاضای گسترده بازار هم

یکی از اهداف اصلی یک استراتژی اقیانوس آبی معکوس ساختن فرایند تفکیک سازی بوده که بسیاری از بازارهای رشد یافته را توصیف 

( نوآوری بدون انهدام 8002می کند، به جای اینکه روند ادغام یافته ای از نیازها و تقاضا در مرزهای فعلی بازار را نشان دهد. )لوی، 

و سرکوبی خالقانه نشان دهنده یافتن بازارهای جدید و در نتیجه ایجاد تقاضای جدید برای مشتری خواهد بود. مدیران خالق  سازی

احتماال به  -می توانند رقبا را نادیده بگیرند. استراتژی های مبتکرانه با گذشت زمان و به عبارتی در بلندمدت بازدهی خواهند داشت
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در نتیجه در کوتاه مدت بیشتر شرکت ها برای دستیابی به یک بازار خاص در  -بوط به روند تجاری ساختندلیل وقفه های زمانی مر

رقابت و تالش هستند، اما در بلندمدت نوآوری ارزش بازارهای جدیدی را فراهم می آورد. در نتیجه رابطه ای مثبت بین تعداد شرکت 

( مدیران و روسای شرکت ها در سراسر دنیا ایجاد بازار را به 8002بورک و همکاران، ها و میانگین سود به ازای هر شرکت وجود دارد. )

عنوان یک مسئله استراتژیک اصلی در سازمان های خود می دانند. آن ها به این نتیجه رسیدند که در یک اقتصاد بسیار گسترده و 

ی بازار تداوم نمی یابد. این چیزی است که شرکت های متراکم و فاقد تقاضا، روند توسعه سودآور بدون شکل گیری و سازمان ده

کوچک را بزرگ و گسترده می سازد، و سبب می شود که شرکت های بزرگ مجددا به بازسازی سازمانی خود بپردازند. )کیم و مابورن، 

ت آوردن بیشترین سهم ( به طور کلی، یک استراتژی تجاری که همیشه بین شرکت ها وجود داشته رقابت شرکت ها برای به دس7444

بازار بوده است. البته رقابت شدید سبب گردیده تا صنعت منابع گسترده ای را جستجو کرده و تامین نماید، و افزایش سهم بازار 

همیشه منجر به سود بیشتر نمی شود. در این شرایط، یک استراتژی که توسط بسیاری از شرکت ها دنبال می شود، چندان اثربخش 

( بسیاری از مدیران بر این عقیده 8002ود و یک محرک جدید رشد و توسعه به ندرت شناسایی می شود. )کیم و همکاران، نخواهد ب

اند که دستیابی به سه هدف اصلی هر کسب و کار یعنی سودآوری، رشد و پایداری تنها از طریق توجه به اصولی مانند رقابت و کسب 

. اصولی که بسیاری از زیرمجموعه های علم مدیریت بر مبنای آن ها شکل گرفته و تعریف شده سهم بیشتری از بازار امکان پذیر است

است. استراتژی اقیانوس آبی به طور عمده مبتنی بر تفکر استراتژیک بوده و بر ماهیت جهش گونه آن، تمرکز دارد. در عین حال مسلم 

یانوس آبی، ضرورتا نیاز به وجود الگویی سیستماتیک دارد. الگویی که در این است که خلق فضای بدون رقابت و یا به اصطالح ایجاد اق

حین بهره گیری از مبانی نظری قوی، در شرایط بومی کشور نیز آزمون شده و نتایج مناسبی را به دنبال داشته باشد. )حائری یزدی و 

سازمان تالش می کند تا مشتری محصوالتش را ( از طرف دیگر بقای سازمان در گرو تعامل با محیطش است؛ 7124افشار جلیلی، 

بخرد و این تالش در عملکرد کارکنان فروش خالصه می شود که بتوانند این محصوالت را به فروش برسانند. کارکنان فروش جزء مهم 

هرچه محیط ( مشخص است 7147ترین کارکنان سازمانی و یکی از ابزارهای بازاریابی محسوب می شوند. )شیرخدایی و همکاران، 

رقابتی تر و نامطمئن تر شود، اهمیت عملکرد کارکنان فروش و اینکه چگونه می توان عملکردشان را بهبود بخشید، بارزتر می شود. 

بررسی عوامل موثر بر عملکرد کارکنان فروش باعث می شود تا کارکنان فروش با اطالعات کامل تر و اطمینان بیشتری در سازمان ها 

 ( 7121)عزیزی و همکاران،  مدیریت شوند.

در سالهای اخیر در شرایطی که امکان تولید انبوه ناشی از توسعه شتابان فناوری و حضور رقبای متعدد در بازار زمینه فزونی عرضه 

انی شرکت های ایر نسبت به تقاضا را فراهم کرده است برای شرکتها و سازمانها چاره ای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است.

برای بقای خود و حضور در بازار به شدت رقابتی اقتصاد جهانی نیازمند استراتژی های قدرتمند و نوآورانه هستند. استراتژی اقیانوس 

آبی که در حال حاضر دل مشغولی و مد مدیریتی مدیران ارشد اجرائی، سمینارها و کنفرانس های داخلی و خارجی است، مقوله ای 

سرمایه گذاران و شرکتها د که در طی یک دهه اخیر خود را با یک عنوان ژورنالیستی به دنیای کسب و کار شناساند. ابهام انگیز می باش

نه از سر دلسوزی و ارزش مداری بلکه از روی ناچاری و به عنوان یک استراتژی برای افزایش درآمد و سود به جلب رضایت مشتری و 

بهره گیری از استراتژی اقیانوس آبی می تواند ماخذ این رموز باشد. در این راستا این پژوهش با فراگیری رموز دلبری روی آورده اند که 

نیت ارزیابی قدرت فراگیری چارچوب استراتژی اقیانوس آبی در مدیرت فروش شرکت ها )مطالعه موردی: مجتمع گندله سازی اردکان( 

ن مسئله است که آیا استراتژی اقیانوس آبی در سطح فروش کارایی خواهد کلید خورده است؛ به عبارت دیگر محقق به دنبال بررسی ای

 داشت یا خیر؟

 پژوهش  مبانی نظری

روش توصیفی را فراهم می آورد که بر اساس آن می توان سطح موفقیت شرکت ها در  7تحقیقات مربوط به استراتژی اقیانوس آبی

ایجاد تغییر و تحول در ساختار تجاری را مورد ارزیابی قرار داد که در واقع این تغییر و تحول مبنایی را برای ایجاد سفارشات با ارزش 

                                                
5. BOS 
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ت رقابتی مهم هستند. علیرغم شهرت و اعتبار )مثال دفتر تجاری بازار فراهم می آورد. چنین شیوه های جدیدی در استراتژی و مزی

( شهرت زیادی 8070میلیون نسخه تا اواسط سال ) 1( با فروش 8002که در سال ) 8و وال استریت ژورنال بست سلر 7شرکت آمازون

اقیانوس آبی و کاربرد آن کمتر از سوی  در سراسر دنیا کسب کرده اند( یا احتماال به دلیل این مسئه، بررسی و مطالعه مفهوم استراتژی

محققین مورد توجه قرار گرفته است. به جز مقاالت شخصی کیم و مابورنه، در طی مقاالت زیادی این مفهوم به طور گسترده ای مورد 

گارش گردیده، و (ن8004) 1بررسی قرار گرفته است. کاربرد استراتژی اقیانوس آبی در مدیریت شناسه در اقتصاد شهری که توسط پیتا

( ارائه گردیده و بررسی استراتژی های لجستیکی شخص 8004) 9آنالیز گسترش یافتن نیازهای مصرف کننده که توسط السنز و وارد

( تدوین شده از مقاالت موجود در این زمینه هستند. مدل های تجاری جدید و ابتکاری و 8001) 2ثالث که توسط کیم و همکارانش

بوط به آن طبق اصول و راهکارهای ابتکاری مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش استراتژی استراتژی های مر

اقیانوس آبی با مفهوم رایج و متداولی که دارد مدنظر قرار گرفته است؛ ایجاد مدل های جدید، پیش بینی نشده و حتی جالب تجاری 

فضای پر رقابت بازارهای توسعه یافته، سطح محدود تقاضا نیز برای شرکت هایی که شیوه های نوین ایجاد ارزش برای مشتری در 

مسئله ساز شده اند که شیوه های اساسی را برای رفع آنها دنبال کرده اند. برای انجام این کار، مکانیسم های اصلی که معرفی و 

افتاده، و در بازارهای فاقد رقابت و بازارهایی که زمینه ساز  پیشنهاد شده اند در بازارهایی که با افزایش تقاضا مواجه هستند به جریان

 ابتکار عمل و نوآوری در ایجاد ارزش می شوند. در این پژوهش نظریه کیم و مابورنه مبنی بر اینکه با کاربرد استراتژی اقیانوس آبی روند

با افزایش درآمد و عملکرد فروش مرتبط بوده که اینها توسعه تجاری می تواند سودآور باشد مورد بررسی قرار گرفته است. روند توسعه 

از اجزاء مدیریت فروش به شمار می روند. در صورتی که مبناهای ذهنی، شبیه نتایج تحقیقی مدل تجاری باشند، مبنای اصلی تئوریکی 

به خصوص مبتنی بر اصول و از تئوری ایجاد ارزش در روند تغییر و تحول مدل تجاری شکل گرفته، آبی  تفکر استراتژی اقیانوس

مبناهای منطقی است که در بخش خدمات وجود دارد. کاربرد اصول منطقی استراتژی اقیانوس آبی در بازارهای کامال جدید دارای 

( جمع 7 تجاری شامل این موارد خواهد بود:مبنایی مشابه در حیطه خدمات بوده است. در هر دو روش، فرایند تغییر و تحول در مدل 

( طراحی زمینه های ایجاد ارزش که شامل معادالت جدید و پیچیده بین 1( تبدیل اطالعات به دانش؛ 8ری اطالعات ضروری؛ آو

جرا درآوردن آن ها. )پاروینن و ( تغییر این طرح های ایجاد ارزش و به ا9مشتری و شرکت بوده که طبق این دانش صورت می گیرد؛ 

 (8077همکاران، 

سعی می کنند تا از طریق ایجاد استراتژی های بنیادی تر که در ایجاد تغییر و تحول در مدل تجاری ضروری در شرکت های فعلی 

هستند فرصت های تجاری جدید را دنبال کنند. بنابراین، این پرسش همچنان وجود خواهد داشت که چه روش ها و اصولی در تغییر و 

بنابراین استراتژی اقیانوس آبی حداقل از طریق پنج  ساز نتایج مثبت تجاری شوند.تحول در مدل تجاری ضروری هستند تا اینکه زمینه 

 (8077)پاروینن و همکاران، بعد و جنبه اصلی بر تفکر مدل تجاری موثر خواهد بود: 

 فرایند، توسعه )جهت گیری مشتری/ مشتری محوری( -

 بازسازی بنیادی و زیربنایی -

 شناخت مدیریتی -

 صدای بازار )که با بازاریابی متفاوت خواهد بود(بازسازی و شناخت موثر  -

                                                
5. Amazon.com 
2. Wall Street Journal Bestseller  
3 . Pitta 
4. Lasens& Wards  
1. Kim et al 
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 نوآوری و ابتکار تکنولوژیکی.  -

( به منظور تجدید ساختار مؤلفه های ارزش آفرین برای مشتری، الگوی تصمیم گیری چهار اقدامی را توسعه 8009کیم و مابورنه )

ال کلیدی وجود دارد که منطق استراتژیک صنعت و مدل نشان داده شده است، در این الگو چهار سو( 7)دادند. همانطور که در شکل 

 کسب و کار را به چالش می کشد.  

 ( ارائه شده استفاده می کنیم. 8009در این پژوهش از الگوی تصمیم گیری چهار اقدامی که توسط کیم و مابورنه )

 

 (5011)پاروینن و همکاران،  (5002)کیم و مابورن، : مدل مفهومی پژوهش؛ منبع: (1)شکل 

 

 پژوهش  فرضیات

 

 فرضیه اصلی

 استراتژی اقیانوس آبی در مدیریت فروش تاثیر معنادار دارد.  -

 فرضیات فرعی

 استراتژی تقلیل )کاهش( در مدیریت فروش تاثیر معنادار دارد؛ .1

 استراتژی خلق )ایجاد( در مدیریت فروش تاثیر معنادار دارد؛ .2

 )ارتقاء( در مدیریت فروش تاثیر معنادار دارد؛استراتژی افزایش  .3

 استراتژی حذف در مدیریت فروش تاثیر معنادار دارد. .4
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 تحقیق  روش

این تحقیق بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است و روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده که از این جهت قابلیت 

تعمیم نتایج آن بهتر است. روش تحقیق این پژوهش، بر اساس ماهیت و روش انجام کار و از لحاظ روابط بین متغیرهای مستقل و 

است. در این پژوهش، استراتژی اقیانوس آبی به عنوان متغیر پیش بین )مستقل( و مدیریت فروش  وابسته از نوع تحقیقات همبستگی

 به عنوان متغیر مالک )وابسته( درنظر گرفته شده است. 

در تحقیق حاضر، جامعه آماری مورد بررسی شامل کلیه مدیران بازاریابی و فروش، مدیران میانی، مدیران ارشد اجرایی و اعضاء هیئت 

برای نمونه گیری در پژوهش حاضر از فرمول کوکران (. N=767( می باشند )41-48مدیره در مجتمع گندله سازی اردکان در سال )

 استفاده شده است که در آن: 

𝑛 =  
𝑁𝑡8𝑝𝑞

(𝑁 − 7)𝑑8 + 𝑝𝑞𝑡8 

 N=767تعداد کل جامعه آماری 

 p=2/0احتمال وجود صفت مشترک 

 q=2/0احتمال عدم وجود صفت مشترک 

 d=02/0قت احتمالی مطلوب یا خطای قابل قبول )نصف فاصله اطمینان( د

 t=46/7درصد  42درجه یا ضریب اطمینان 

نیروهای خبره مجتمع گندله سازی اردکان اعم از زن و مرد می باشد که به روش نمونه نفر از  771این تحقیق شامل  آماری نمونه

 گیری تصادفی طبقه ای از میان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. 

در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه ای که در سه قسمت تنظیم شده بود استفاده گردیده است: بخش اول آن 

تی است که ویژگی های فردی، شغلی و اجتماعی فرد را مورد ارزیابی قرار می دهد. از جمله این خصوصیات سن، جنس، شامل سواال

پاروینن  متعلق بهوضعیت تاهل، سابقه خدمت، تحصیالت و ... می باشد. بخش دوم پرسشنامه در مورد استراتژی اقیانوس آبی است که 

استراتژی خلق، استراتژی ارتقاء استراتژی کاهش و استراتژی چهار خرده مقیاس گویه و  18شامل می باشد و ( 8077) 7و همکارانش

و حاوی ( ساخته شده 8007) 8حذف می باشد. بخش سوم دربرگیرنده پرسشنامه مدیریت فروش است که به وسیله آرتور و همکارانش

در این کارشناسان خبره استفاده شد. برای سنجش اعتبار محتوای پرسشنامه از نظرات متخصصان، اساتید دانشگاهی و است.گویه  67

راستا، قبل از انجام اصالحات نهایی، گویه های ترجمه شده به فارسی، به کمک دو متخصص بازاریابی و استراتژیک که به زبان انگلیسی 

سی برگردانده شد و مشخص گردید که با استفاده از روش ترجمه معکوس، گویه ها از نرم معادلی تسلط داشتند دوباره به زبان انگلی

خوبی برخوردارند سپس اصالحات الزم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محقق 

گزینه ای لیکرت استفاده کرده بودند ابزار این پژوهش  2از طیف  را می سنجد. بدلیل اینکه اکثر مطالعات در حوزه متغیرهای پژوهش

برای سنجش پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ  گزینه ای را پذیرفت. 2نیز یک طیف لیکرت 

 به دست آمده است.  19/0و برای پرسشنامه مدیریت فروش  22/0پرسشنامه استراتژی اقیانوس آبی در پژوهش حاضر 

                                                
5. Parvinen et al 
2. Artrur et al  
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به این به منظور تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شده است. 

ترتیب که برای توصیف پاسخ های داده شده به سواالت پرسشنامه تحقیق از جداول توزیع فراوانی و درصد پاسخ های مربوط به هر یک 

ز سواالت استفاده شده و برای نشان دادن بعضی از داده های آماری بصورت مجسم، از نمودارهای میله ای استفاده شده است و سپس ا

از تحلیل رگرسیون ا از طریق آزمون دوربین واتسون برای آزمون روابط بین متغیرها نیز پس از تعیین خطی بودن روابط میان متغیره

 استفاده شده است. 

 ه های پژوهش یافت

درصد فوق  749/6سال است. از نظر مدرک تحصیلی  72سال با متوسط سابقه کار  92توصیف آماری: میانگین سنی پاسخ دهندگان 

 706/16و اکثریت درصد از پاسخ دهندگان متاهل بوده  086/64 بودند. درصد لیسانس و الباقی فوق لیسانس و دکترا 92/11دیپلم، 

 تا یک میلیون تومان درآمد داشتند.  200درصد آن ها بین 

 

 استنتاج آماری: 

 آزمون فرض در رگرسیون خطی چندگانه:

H0: b7=0       Sig. ≥ 0.02 

H7: b7≠0       Sig. < 0.02 

 

H0: b0=0       Sig. ≥ 0.02 

H7: b0≠0       Sig. < 0.02 

 وجود دارد یا نه؟ x7و متغیر مستقل yپاسخاین آزمون تعیین می کند آیا رابطه خطی بین متغیر 

 به این معنی است که متغیر مستقل به طور معنی داری در مدل شرکت دارند. 0Hرد فرض 

 

 (: نتایج آزمون تحلیل واریانس فرضیات پژوهش 1نگاره )

 مجموع مربعات مدل 
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 Fآماره 

سطح معنی 

 داری

استراتژی 

 اقیانوس آبی 

 28/72612 7 28/72612 رگرسیون

 28/19 777 722/1218 مانده  000/0 22/214

 * 778 41/88910 کل

 000/0 62/21 091/148 7 091/148 رگرسیوناستراتژی 
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 62/9 777 721/280 مانده کاهش

 * 778 810/478 کل

 خلقاستراتژی 

 76/188 7 76/188 رگرسیون

 91/1 777 62/122 مانده 000/0 174/48

 * 778 29/101 کل

 استراتژی ارتقاء

 61/19 7 61/19 رگرسیون

 42/8 777 22/117 مانده 007/0 601/77

 * 778 81/166 کل

 استراتژی حذف

 24/2 7 24/2 رگرسیون

 49/7 777 19/872 مانده 01/0 01/1

 * 778 61/887 کل

 

( و مقادیر به دست آمده برای مقدار احتمال و همچنین 7( در نگاره )ANOVAبر اساس نتایج حاصل شده از آزمون تحلیل واریانس )

 02/0درصد سطح معنی داری کلیه متغیرهای تحت بررسی در فرضیات پژوهش از سطح معنی داری  42در سطح اطمینان  Fآماره 

از این رو معادله رگرسیون ( را در تمامی فرضیه های پژوهش تائید می نمایند. 7Hفرضیه تحقیق ) ،کمتر می باشد؛ از اینرو مشاهدات

با یک متغیر پیش بینی کننده استراتژی اقیانوس آبی )استراتژی کاهش، خلق، ارتقاء و حذف( به طور معنی داری به متغیر وابسته 

 مدیریت فروش مرتبط است. 

 (: نتایج ضرایب آزمون فرضیات پژوهش 5نگاره )

 مدل

 ضریب استاندارد نشده
ضریب استاندارد 

 شده
 tآماره 

سطح معنی 

 داری
B 

خطای 

 استاندارد
 ضریب بتا

 12/78 028/18 ثابت

477/0 

24/8 077/0 

استراتژی اقیانوس 

 آبی
101/7 026/0 81/81 000/0 

 26/9 729/2 ثابت
626/0 

14/7 016/0 

 000/0 79/4 087/0 740/0 استراتژی کاهش

 48/1 992/0 ثابت
612/0 

771/0 47/0 

 000/0 68/4 072/0 718/0 استراتژی خلق

 69/1 77/6 ثابت
102/0 

61/7 046/0 

 007/0 90/1 071/0 026/0 استراتژی ارتقاء

 41/8 24/2 ثابت
761/0 

006/8 091/0 

 082/0 19/7 071/0 081/0 استراتژی حذف
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در تمامی فرضیات عدد بزرگی است و سطح  tدر نگاره فوق مشاهده می شود که بتا معنی دار شده است. با توجه به اینکه مقدار آماره 

کوچکتر می باشد از این رو کلیه فرضیات پژوهش مورد تائید قرار گرفته و می توان ادعا نمود که  02/0معنی داری محاسبه شده نیز از 

 استراتژی اقیانوس آبی و همچنین خرده مقیاس هایش بر مدیریف فروش تاثیر معناداری دارند. 

 ریبحث و نتیجه گی

کمتر می باشد از این رو تاثیر استراتژی  02/0در بررسی فرضیه اصلی پژوهش مشاهده شد که سطح معنی داری محاسبه شده از 

می باشد که  81/81محاسبه شده در این آزمون برابر  tاقیانوس آبی بر مدیریت فروش تائید گردید، همچنین از آنجایی که مقدار آماره 

توان ادعا نمود که استراتژی اقیانوس آبی بر مدیریت فروش به شدت اثرگذار می باشد. این در حالی است  عدد بسیار بزرگی است می

( نیز در پژوهش خود اثبات نمود که استراتژی اقیانوس آبی بر حوزه مشتری مداری اثرگذار است که مهر تائیدی بر 7147که رادمرد )

( نیز با نتایج پژوهش حاضر همخوانی 8077ایج پژوهش پاروینن و همکارانش )همچنین نتق یافته های پژوهش حاضر می باشد. صد

 دارد. 

برابر با  tمی باشد همچنین مقدار آماره  000/0در بررسی فرضیه اول پژوهش مشاهده شد که سطح معنی داری به دست آمده برابر با 

با توجه به یافته های فرضیه حاضر و با ژی کاهش بر مدیریت فروش می باشد. از این رو است که نشان دهنده اثر شدید استرات 79/4

استناد به نظر سایر محققین به مسئولین اجرائی توصیه می شود که در فرایند تولید محصوالت خود استانداردهای روز دنیا را در زمینه 

نمودند صرف هزینه در هر یک از بخش ها جز تحمیل نمودن بار اضافی بر تولید با نیاز بازار داخلی تبطیق دهند و هر کجا که احساس 

دوش تولید کننده هیچگونه صرفه اقتصادی دیگری ندارد باید اقدامات مقتضی را نسبت به کاهش تولید و یا کاهش استانداردهای 

 02/0معناداری محاسبه شده از  تولیدی در زمینه محصول خاص بکار گیرند. در بررسی فرضیه دوم پژوهش مشاهده شد که سطح

را به خود اختصاص داده است که نشان از اثر شدید استراتژی خلق بر مدیریت فروش دارد. یافته های  68/4عدد  tکمتر است و آماره 

ار دست (، نیز حاکی از آن است که با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی می توان به تغییر و تحول در باز8070پژوهش چی چانگ )

یافت که همسو با نتایج فرضیه حاضر می باشد و آن را تائید می کند.از این رو به مسئولین اجرائی در صنعت مورد بررسی توصیه می 

شود که نیازهای صنایع داخلی کشور را در زمینه های مربوط مورد کنکاش قرار داده و محصوالتی که مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی 

ر و به علت عدم تولید داخلی به قیمت های گزاف از خارج از کشور وارد می شود شناسایی شده و نسبت به تولید این است و به ناچا

در بررسی فرضیه سوم پژوهش مشاهده شد که سطح معنی داری محاسبه شده از محصوالت وارداتی اقدامات الزم را به عمل آورند. 

اثبات در پژوهش خود نیز (، 7124جهانگیری )تراتژی افزایش بر مدیریت فروش است. کمتر می باشد که نشان دهنده تاثیر اس 02/0

که با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی می توان از طریق توسعه محصول عالوه بر مشتری ها به جذب غیرمشتری ها پرداخت که  نمود

 در تجربه عملی خود تائید نمودند که(، 7124و افشارجلیلی )حائری یزدی ا نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد؛ این در حالی است که ب

از استراتژی اقیانوس آبی می توان بیش از هجده درصد از سهم قراردادهای بازار را به خود اختصاص داد و به جذب  تاکید بر استفادهبا 

( نیز یافته های فرضیه حاضر را 8004دلیلی بر صدق ادعای پژوهش حاضر می باشد. یافته های پژوهش پیتا )مشتری پرداخت که 

از این رو با توجه به یافته های حاصل از فرضیه سوم و با استناد به نظر سایر محققین به مسئولین اجرائی در صنعت تائید می نماید. 

کمبودها و کاستی  مورد بررسی توصیه می شود که تولیدات داخلی خود را با نمونه خارجی آن مورد مقایسه قرار داده و نسبت به رفع

های موجود در نمونه داخلی اقدام نمایند؛ به عبارت دیگر استراتژی ارتقاء را در پیش گرفته و سطح کیفیت و تولید محصوالت خود را 

فرضیه  در نهایت بررسیاز سطح استانداردهای جهانی باالتر برده تا عالوه بر بازار داخلی بازارهای جهانی را نیز در قبضه خود درآورند. 

فرضیه تحقیق مبنی بر تاثیر استراتژی اقیانوس آبی بر مدیریت فروش  02/0چهارم پژوهش نشان داد که در سطح معنی داری کمتر از 

توصیه می شود که با درنظر گرفتن نیازهای بازار در میزان تولید  صنعت مورد مطالعهبه مسئولین اجرائی در مورد تائید است. از این رو 

محصوالت خود تجدیدنظر کنند؛ به عنوان مثال، محصوالتی را که چندان مورد نیاز صنایع داخل کشور نمی باشد و واردات آن از خارج 

سبت به انحالل واحد مربوطه اقدام نمایند. کشور با صرفه تر از تولید آن در داخل کشور می باشد را از خط تولید خارج کرده و ن
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همچنین از طریق بکارگیری استراتژی حذف، محصوالتی را که تا امروز تولید می شده اما امروزه به علت تولید محصوالت جایگزین، 

 مشتری خود را از دست داده اند را از گردونه تولید خارج کنند. 
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