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هدف این پژوهش بررسی نقش استراتژی اقیانوس آبی در مدیریت فروش مجتمع گندوله سازی : چكيده

جامعه آماری آن، کلیه مدیران بازاریابی و فروش، مدیران میانی، مدیران ارشد اجرایی و  اردکان می باشد.

( که برای جمع آوری داده ها، تعداد N=161اعضاء هیئت مدیره در مجتمع گندله سازی اردکان هستند )

ود صورت پرسشنامه میان نمونه آماری توزیع شد. نمونه گیری به روش نمونه برداری احتمالی نامحد 111

گرفته است. آزمون مدل مفهومی با استفاده از آزمون های مدل رگرسیونی و با به کارگیری نرم افزار 

SPSS  انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد، استراتژی اقیانوس آبی در مدیریت فروش اثر شدیدی

(، افزایش β,  66/9=t=675/0(، خلق )β,  11/9=t=656/0دارد؛ همچنین استراتژی های تقلیل )

(103/0=β,  10/1=t( و حذف )161/0=β,  71/1=t.نیز بر مدیریت فروش اثر شدیدی دارند ) 

 ، رقابتاقیانوس آبی، اقیانوس قرمز، نوآوری ارزش، مدیریت فروش واژه های کليدی:

 

 مقدمه

تکار ماشین مدیریت نوین، انسان بدقلق، خودرای و ولنگار را به اطاعت از قواعد و استاندارد ها مقید ساخته، اما در قبال انجام این کار، اب

در دنیای امروز، جایی برای آرمیدن روی افتخارات گذشته وجود ندارد و سازمان ها بیش و نوآوری وی را تا حد زیادی تلف کرده است. 

زمان دیگری نیازمند تغییر وتحول استراتژیک هستند. انسان امروز به مدد شکستن سدهای محدود کننده در حوزه هایی مانند از هر 

محاسبات، فاصله، زمان و توان و به بیانی دیگر با تسلط بیشتر در ماده، انرژی و اطالعات، درجه آزادی خود را افزایش داده و در نتیجه 

تری در حوزه های مختلف زندگی دست یافته است.در دنیای پر تالطم امروزی آنچه بیش از پیش اهمیت دارد، به امکان انتخاب وسیع 

رات محیطی، اثربخشی یوجود تفکر استراتژیک در سطوح سازمانی است. شاید برنامه ریزی های سنگین استراتژیک به دلیل سرعت تغی
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مند و کاربردی داشته باشد که بتواند در کوتاه مدت منجر به جهش های  خود را از دست داده و نیاز به جایگزینی روشی نظام

را انجام می دهند به این امر اعتقاد عمیق دارند که جهان در  61بیشتر گروه هایی که پژوهش های مربوط به قرن استراتژیک شود. 

وجود نداشته است و از آنجا که این تغییرات در چنان وضعیت دائما در حال تغییری قرار دارد که مشابه آن هیچ گاه در تاریخ بشر 

کوتاه ترین بازه زمانی ممکن در حال انجام است، لذا نمی توان بسیاری از داده ها را منجمد کرده و اقدام به برنامه ریزی بلندمدت 

یجاد بازارهای جدید از دست و پا در چنین فضایی بهره گیری از تفکر استراتژیک اقیانوس آبی به سازمان ها کمک می کند تا با انمود. 

راه اندازی یک شرکت و تولید محصول جدید طی یک نظام (1191، رادمرد) زدن و جنگیدن بر سر سهم بازار خودداری نمایند.

اقتصادی ضعیف کار پر ریسکی است. واکنش بسیاری از بازاریابان به تعویق انداختن روند سرمایه گذاری و طرح های مبتکرانه می 

( طبق نگرش نوگرایانه، صنعت استثنایی و جذاب یا ضعیف به خودی خود وجود ندارد، زیرا سطح جذابیت و 6009، 1شد. )پیتابا

قدرتمندی صنعتی را می توان از طریق تالش و فعالیت های آگاهانه شرکت ها تغییر داد. سرمایه گذارانی که نگرش نوگرایانه را در نظر 

( امروزه در عرصه جهانی 6005، 6که ساختارهای فعلی بازار تفکر آن ها را محدود سازد. )کیم و مابورنمی گیرند، اجازه نمی دهند 

شدن، برخی از شرکت ها به این نتیجه رسیده اند که با کاربرد و اجرای استراتژی می توانند کارکرد و توانمندی خود را ارتقاء دهند و 

شرکت ها می توانند استراتژی های موثری را دنبال نموده و بسیاری از آن ها بر این عقیده  در بازارهای پررقابت به موفقیت دست یابند.

توان (6007، 1اند که انجام عملکرد استراتژیکی، موفقیت شرکت را به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار می دهد. )استریس و وداک

ه مفاهیم اقتصاد آزاد، لزوم حرکت به سمت خلق فضایی بی رقابت و رقابت پذیری به نسبت پایین شرکت های ایرانی و نقصان در توسع

ورود این نوع مدل در بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بازار را به امری اجتناب ناپذیر جهت بقای سازمان ها تبدیل نموده است. لذا 

)حائری یزدی و . توسعه ملی و صنعتی فراهم آوردمدیریت استراتژیک بنگاه های تجاری ایرانی می تواند زمینه سازی مناسبی را جهت 

، تمرکز اصلی تفکرات استراتژیک بر روی استراتژی های ه اینکه در بیست و پنج سال گذشته( همچنین با توجه ب1139افشار جلیلی، 

آنست که استراتژی  اصلی این پژوهش هدفرقابتی بوده و موضوع رقابت در مرکز توجه الگوهای تدوین استراتژی ریشه دوانده است 

مند و م اقیانوس آبی را به همان میزان که رقابت در آب های خونین بازارهای شناخته شده سیستماتیک و قابل تعقیب می باشد ، نظا

 بر پایه نتایج حاصل از تحقیق حاضر مدیران اجرایی از طریق درک بهتر رقبا و محیط پرچالش رقابت می توانند. مودقابل پیاده سازی ن

با تکیه بر ابزارها و تکنیک های استراتژی اقیانوس آبی، اطالعات مرتبط با قابلیت ها، نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی نموده و 

توان رقابت پذیری به نسبت پایین شرکت نسبت به خلق یک فضای بدون رقابت اقدام نمایند و همواره یک گام از رقبا جلوتر باشند. 

در توسعه مفاهیم اقتصاد آزاد، لزوم حرکت به سمت خلق فضایی بی رقابت و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های های ایرانی و نقصان 

بازار را به امری اجتناب ناپذیر جهت بقای سازمان ها تبدیل نموده است، از این رو پرداختن به این موضوع در قلمرو زمانی و مکانی 

 پژوهش حاضر جای بحث دارد.

  ادبيات تحقيق

  اقیانوس آبی 

( توسط پروفسور هیل در دانشگاه ایالتی میشیگان ارائه شد. وی ادعا کرد که ایده پورتر ناقص 1933ایده اقیانوس آبی ابتدا در سال )

است، زیرا تمایز می تواند به معنای رهبری هزینه باشد و شرکتی که محصول خود را با قیمت پایین تر ارائه کند در واقع وجهی از 

تراتژی تمایز را داراست. وی خاطرنشان می سازد که شرکت ها برای دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار، باید ترکیبی از استراتژی اس

های رهبری هزینه و تمایز را به کار برند. پروفسور ریدراسترال و نورداستورم نیز این موضوع را مطرح کرده اند. آنها ادعا می کنند: 

نند. )گلپایگانی و پذیری ره به جایی نمی برد و شرکت ها نیاز به استراتژی هایی دارند که شور و هیجان ایجاد کاستراتژی رقابت 

                                                           
1.Pitta 

2.Kim &Mauborgne 

3.Striss&Vodak 
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است.البته دارای ابعاد جدیدی است که بر اساس آن  1آنسوفمفهوم استراتژی اقیانوس آبی شبیه استراتژی توسعه بازار ( 1137پیروزفر، 

، مثال یکی از این ابعاد جدید افزایش توصیف جدیدی از بازار ارائه گردیده، به جای اینکه صرفا شیوه قدیمی بازاریابی دنبال شود

یابی این است که در بازاریابی در پتانسیل و توانمندی مشتری است. به عبارت دیگر، تفاوت بین شناخت و توصیف جدید از بازار و بازار

شناخت جدید نسبت به بازار بر اصول منطقی ایجاد ارزش تاکید می شود بدون توجه به تغییر کردن تعداد مشتریان. بنابراین استراتژی 

ز طریق شناخت ( ایجاد فضای بازار ا6( ایجاد و بازسازی مدل های جدید تجاری را مورد تاکید قرار می دهد 1اقیانوس آبی مفاهیم 

( ابتکار و نوآوری تکنولوژیکی که سبب می شود تا اصول منطقی و سودمند سوددهی در 1چارچوب های بازار به شکلی نوین و کارآمد 

در جنبه و دیدگاه تئوریکی، این نظریه مورد توجه قرار گرفته  توسعه کالسیک بازار از طریق دنبال کردن استراتژی تجاری تحقق یابد.

یندهای هسته ای و اصلی شرکت باید به صورت یک مکانیسم ایجاد ارزش تحت مدیریت قرار گیرد که از طریق بازاریابی که فرا

استراتژیکی به صورت منسجم و سازمان یافته عمل می کند. تغییرات اساسی در هر یک از این فرایندهای هسته ای می تواند زمینه 

راهم آورد که در ارتباط با استراتژی رقابت شکل می گیرد. استراتژی اقیانوس آبی را می توان موفقیت پیش بینی نشده ای را در بازار ف

نگرش های نوین در علم مدیریت استراتژیک ( 6011، 6.)پاروینن و همکارانتوصیف کننده این شیوه ها و راهکارهای اساسی دانست

اری را ایجاد نمود که در آن بدون وجود رقیب فعالیت کرده و به کسب مبین این امر هستند که می توان از طریق نوآوری در ارزش، باز

( تحت عنوان اقیانوس آبی معرفی نمودند. 6001سود در عین رشد پایدار، دست یافت. چنین فضایی را چان کیم و رن مابورن در سال )

 (1139)حائری یزدی و افشار جلیلی، 

 سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی 1نوآوری ارزش : 

خالقان اقیانوس های آبی به طرزی شگفت آور، رقبا را به عنوان معیار و مبنای خود قرار نداده و از رویکرد الگوبرداری از بهترین ها 

ی ارزش می نامیم زیرا ما این منطق را نوآوراستفاده نمی کنند. نوآوری ارزش، پایه و اساس استراتژی اقیانوس آبی است.  1)محک زنی(

به جای تمرکز بر شکست دادن رقبا، شما تمرکز خود را از طریق ایجاد ارزش فزاینده برای خریداران و شرکت خود، بر بی معنا ساختن 

رقابت معطوف کرده و درنتیجه یک فضای بازار جدید، بی چون و چرا و بی رقیب خلق می کنید. نوآوری ارزش، بر روی هر دو مؤلفه 

وآوری و ارزش تأکید یکسانی می نماید. تمرکز بر ارزش ولی بدون نوآوری منجر می شود به اینکه در یک مقیاس افزایشی تنها بر خلق ن

ارزش ها تأکید شود و بدین ترتیب شرکت تنها ارزش قابل ارائه به مشتریان خود را بهبود دهد. ارزش آفرینی شرطی الزم برای موفقیت 

ی ماندن در بازار کافی نیست. نوآوری بدون ارزش نیز، شرکت را به سمت فناوری محوری، پیشگامی در بازار و آینده شرکت بوده اما برا

نگری متمایل ساخته و بدین ترتیب چیزهایی را که برای خریداران قابل پذیرش بوده و آنها حاضرند تا در قبال آنها پول پرداخت کنند، 

ارزش نسبت به نوآوری فناوری و پیشگامی در بازار متفاوت است. نوآوری ارزش تنها هنگامی به وقوع  فراموش می شود. بنابراین نوآوری

می پیوندد که شرکت ها مؤلفه نوآوری را با وضعیت قیمت، مطلوبیت و هزینه همسو کنند. اگر شرکت ها نتوانند مؤلفه نوآوری را با 

نوآوری ارزش، تفکری (6009، 5)شی هان و وایدیاتانشگامان بازار باقی می مانند. مؤلفه ارزش همسو سازند، تنها مبتکران نوآوری و پی

نوین در زمینه استراتژی و اجرای آن است که به آفرینش اقیانوس های آبی و خروج از اقیانوس های قرمز منتهی می شود. نوآوری 

 -قابت را به چالش می کشد: یعنی رابطه جایگزینی ارزشارزش یکی از متداول ترین اصول پذیرفته شده در استراتژی های مبتنی بر ر

.به طور سنتی باور همگان بر این است که شرکت ها قادرند تا با باال بردن هزینه های خود، ارزش بیشتری را برای مشتریان خود 6هزینه

رمی گزینند. اما در عوض، شرکت هایی خلق کنند و یا آنکه یک ارزش متعارف را در یک سطح پایین تر هزینه و تمایز، تنها یکی را ب

که در جستجوی آفریدن اقیانوس های آبی هستند، قادر خواهند شد تا همزمان از هر دو نوع استراتژی کاهش هزینه و تمایز پیروی 

شرکت را کنند. نوآوری ارزش در ناحیه ای اتفاق می افتد که در آن اقدامات شرکت و تصمیمات مدیریتی همزمان هم ساختار هزینه 
                                                           

1.Ansoff 

2.Parvinen et al 

3 .Value Innovation  

4 .Benchmarking 

5 .Sheehan &Vaidyanatjan 

6 .Value-Cost Trade off 



 31-43، ص   1931،  دی 1، جلد 7علوم انسانی اسالمی، شماره 

   ISSN: 4719-2148  

http://www.joih.ir  

 
 

13 
 

را فزونی بخشد. با حذف و کاهش عوامل و عناصری که یک صنعت بر سر آنها رقابت  1بهبود بخشد و هم ارزش قابل ارائه به خریداران

می کند، صرفه جویی و کاهش هزینه اتفاق می افتد. با افزایش و ایجاد مولفه ها و عناصری که صنعت هیچگاه آنها را عرضه نکرده 

که دربرگیرنده ارزش قابل ارائه به  -ارائه به خریداران افزایش پیدا می کند. با گذشت زمان، استراتژی ایجاد ارزشاست، ارزش قابل 

، هزینه 1حجم فروش را باال برده و بدین ترتیب با پدیدار شدن اقتصاد مقیاس -است 6مشتری و ارزش به وجود آمده در اثر نقش شرکت

هزینه در پی دارد، زیرا شرکت ها با قوانین  1( در اقیانوس قرمز تمایز1139)کیم و مابورنه، ی کند. ها بیش از پیش کاهش پیدا م

برای شرکت ها، گزینش مابین تمایز یا  6با یکدیگر رقابت می کنند. در اینجا، انتخاب های استراتژیک 5یکسانی تحت عنوان تجارب برتر

کاهش هزینه است. اگرچه در دنیای تجدید ساختارگرایی، هدف استراتژیک خلق تجارب برتر جدید است که با شکستن رابطه 

 ( ایجاد استراتژی1139است. )کیم و مابورنه،  هزینه وضع موجود محقق گردیده و نتیجه آن آفرینش اقیانوس آبی -جایگزینی ارزش

(  محققین از طریق تغییر دادن تفکر 6009، اقیانوس آبی موفق به فضای فکری جدید، آنالیز تفکر و ارزیابی ابتکار عمل نیاز دارد. )پیتا

استراتژیکی و کاربرد یک نگرش سیستماتیک، نشان می دهند که چگونه شرکت ها می توانند از تقاضای فعلی فراتر رفته و یک 

خواهد بود. و فضای جدید بازار را شناسایی کنند که با پتانسیل دستیابی به سود و پیشرفت و توسعه همراه  استراتژی اقیانوس آبی

 ( 6005)کیم و مابورنه، 

 دیریت فروش م 

مدیر فروش باید توانایی اداره کردن صحیح نیروهای فروش در رسیدن به اهداف شرکت را داشته باشد. تعاریف بسیاری از واژه مدیریت 

وجود دارد، از جمله اینکه مدیریت به معنای کارگردان، گرداننده، دور دهنده، اداره کننده و کسی که کاری را اداره می کند و اداره به 

مدیریت یعنی انجام کارها به وسیله و از طریق دیگران و علم ( 1196. )درگی، معنای قوام دادن، نظام دادن و تنظیم کردن کارها است

ت است از علمی که انسان را به انجام کارها از طریق دیگران هدایت می کند. و همچنین گفته اند، مدیریت فرآیند به مدیریت عبار

کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج امکانات و منابع و هدایت و کنترل است که برای 

از تعاریف باالو تعریف های مشابه در (16. )همان منبع، س نظام ارزشی مورد قبول، صورت می گیرددستیابی به اهداف سازمان و بر اسا

کتب مختلف مدیریت چنین استنباط می شود که مدیریت؛ علم و هنر برنامه ریزی )پیش بینی کردن(، سازماندهی )تقسیم کار بین 

کردن و توانایی نفوذ کردن در دل کارکنان(، نظارت و کنترل )ناظر بودن دوایر و تفکیک وظایف بین افراد(، رهبری )هدایت و راهنمایی 

و اصالح کردن( و ایجاد هماهنگی )هم مسیر کردن و حاکم کردن نگرش سیستمی( در منابع موجود )نیروی انسانی، امکانات فیزیکی و 

، 7)تریسی.قوانین و محدودیت های محیط استمنابع مادی( برای رسیدن به هدف یا اهداف از پیش تعیین شده سازمان با توجه به 

(مدیر باید توانایی ایجاد و بسط نگرش سیستمی مربوط را داشته باشد و جوی را در بین کارکنان به وجود آورد که همگی خود 1139

ترین مشکل موجود در به نظر نگارنده مهم   د.را جزئی از سیستم خانواده کاری بدانند و روحیه رفاقت و همدلی بین آنان حاکم باش

اداره شرکت ها مشکل مدیریت است. آموزش مدیران از مهم ترین نکات و اصولی است که باید جدی گرفته شود. دیگر زمان مدیریت 

سنتی گذشته است، انسان ها ماشین نیستند، آنها احساس، درک و بینش دارند؛ بنابراین مدیریت منابع انسانی با مدیریت ماشین 

. مدیران شایسته، کارکنان را خالق بار می آورند، تفویض اختیار می کنند و البته رهبری، هدایت، نظارت و اصالح کردن متفاوت است

دیر عصر امروزی، بزرگی خود را در نوع رفتارش با جزئی ترین م( 6010، 3)بصیر و همکاراند. هم در رفتار آنها مشاهده می شو

ویق بجا استفاده می کند و توبیخ را در خلوت انجام می دهد و مدیر امروزی کارکنان خود را کارمندانش نشان می دهد. از ابزار تش

                                                           
1 .Buyer Value Proposition 

2 .Enterprise-Derived Value 

3 .Scales Economics 

4 .Differentiation 

5 .Best Practice 

6 .Strategic Choices 

7.Tracy 

8.Basir et al 
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پلیس بار می آورد، در حالی که مدیر سنتی دائم مواظب کارکنان است، نمی دانم کارکنان سازمانی که دائم تحت نظارت دوربین ها 

چنانچه مدیران شایسته در یک .احساس تعلق سازمانی داشته باشندهستند و مکالمات تلفنی آنها شنود می شود، چگونه می توانند 

سازمان حاکم باشند مشکلی به وجود نخواهد آمد و اگر هم مشکلی به وجود آید کلیه کارکنان با هم در حل آن می کوشند و هر کس 

ر کردن با هم موفقیت. برای اینکه سعی در انتقال آن به دیگری ندارد. جمع شدن با هم شروع است، بودن با هم پیشرفت است و کا

مدیران موفق هیچ گاه پیروزی ها را به نام خودشان (1196. )درگی، گروه یا تیم درست کار کنند، مدیر باید الگو و رهبر دیگران باشد

مدیران، اعضا تیم تمام نمی کنند، بلکه می دانند در پشت صحنه یاران بسیاری داشته اند، در جذابیت و دلنشینی یک آهنگ، عالوه بر 

درصد به واسطه مهارت های  15 ارکستر هم دخیل هستند و مدیران تیزبین این را می دانند و یادآوری می کنند. موفقیت یک مدیر

مدیران موفق مچ همکارانشان را در حین انجام کار خوب می .درصد دیگر مربوط به مهارت در مهندسی انسان ها است 35فنی است و 

مدیران ضعیف چون چلچله دریایی فقط هنگام انجام کار اشتباه متوجه کارکنان شده و بر سر آنان می ریزند. در دایره گیرند، ولی 

فروش پس از اینکه شرکت اهداف، خط مشی، ساختار، اندازه )تعداد( و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان فروش خود را تعیین کرد، 

نظارت، ایجاد انگیزش و ارزیابی عملکرد آنها فرا می رسد. سیاست ها و رویه های مختلفی این گونه نوبت به کارگیری، انتخاب، آموزش، 

 ( 66. )همان منبع، تصمیمات را هدایت می کند

 فرضيات پژوهش 

 فرضیه اصلی

 استراتژی اقیانوس آبی در مدیریت فروش تاثیر معنادار دارد.  -

 

 فرضیات فرعی

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

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

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

 استراتژی حذف در مدیریت فروش تاثیر معنادار دارد. .4

 پژوهش روش

پیمایشی از شاخه  -گردیده و از نظر روش پژوهش نیز یک پژوهش توصیفیاین پژوهش از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب 

جهت جمع آوری داده ها برای پاسخ به فرضیات پژوهش از روش مطالعه میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده مطالعات میدانی است.

گویه و پرسشنامه  67( با 6011) 1کارانشپژوهش حاضر از دو پرسشنامه استاندارد استراتژی اقیانوس آبی پاروینن و هماست. در 

در این پژوهش به منظور تعیین روایی،  گویه استفاده شده است. 61( مشتمل بر 6001) 6استاندارد مدیریت فروش آرتور و همکارانش

( و پرسشنامه استاندارد 6011پرسشنامه استاندارد استراتژی اقیانوس آبی پاروینن و همکارانش )»چون از پرسشنامه های استاندارد 

شد لذا می  که قبال هم به کرات در پژوهش های مشابه استفاده شده است بهره برداری(« 6001مدیریت فروش آرتور و همکارانش )

در پژوهش حاضر برای سنجش توان بیان نمود که پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش حاضر از روایی مناسبی برخوردار هستند. 

                                                           
1. Parvinen et al  

2. Artrur et al 
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پرسشنامه در جامعه مورد نظر توزیع و جمع  65پایایی پرسشنامه، یک مرحله پیش آزمون انجام گرفت. بدین صورت که ابتدا تعداد 

د کردن داده ها، ضریب پایایی هر یک از مقیاس ها محاسبه گردید. ضریب مورد نظر برای هر یک از متغیر های آوری و پس از وار

محاسبه گردید. مقیاس مدیریت  310/0و استراتژی حذف  310/0، استراتژی کاهش  790/0، استراتژی ارتقاء  910/0استراتژی خلق 

داد. با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در تمام مقیاس ها و  را به خود اختصاص 710/0فروش نیز آلفای کرونباخ 

 .قابلیت اعتماد پرسشنامه در حد قابل قبول است است،پس می توان گفت که 7/0خرده مقیاس های آن ها بزرگتر از 

  جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری 

پژوهش حاضر و با توجه به اهداف پژوهش جامعه آماری در این پژژوهش شژامل   به جهت ماهیت پژوهش و موضوع مورد بررسی در 

کلیه مدیران بازاریابی و فروش، مدیران میانی، مدیران ارشد اجرایی و اعضای هیئت مدیره در مجتمع گندله سازی اردکان است که 

ر تعداد نمونژه آمژاری بژا توجژه بژه جمعیژت       برای دستیابی به اهداف مورد نظر، اهل فن و دارای مسئولیت باشند. در پژوهش حاض

جامعه آماری )کلیه مدیران بازاریابی و فروش، مدیران میانی، مدیران ارشد اجرایی و اعضای هیئت مدیره در مجتمع گندلژه سژازی   

آمژاری از   اردکان که اهل فن و دارای مسئولیت باشند( با استفاده از فرمول کوکران محاسبه خواهد شژد و نمونژه گیژری از جامعژه    

 طریق نمونه برداری احتمالی نامحدود صورت می گیرد.

𝑛 =
𝑁×𝑡2×𝑝×𝑞

𝑑2×(𝑁−1)+𝑡2×𝑝×𝑞
 

پرسشنامه بین نمونه آماری که بصورت تصادفی ساده  111نفر است. از این رو تعداد  111بر اساس فرمول فوق، حجم نمونه آماری 

 .انتخاب شده بودند توزیع گردید

 يافته های پژوهش 

  یافته  های توصیفی 

 در این بخش از آمار توصیفی به منظور بررسی ویژگی های جامعه آماری استفاده شده است:

( %97/10)( پاسخ دهندگان متاهل و %066/69)( آنان زن بوده اند؛ %76/1( مرد و )%61/93)اغلب پاسخ دهندگان توصیف آماری: 

( دارای %15/71اغلب )از نظر مدرک تحصیلی سال سابقه کار دارند؛  15تا  11( بین %9/13مجرد می باشند؛بیشتر پاسخ دهندگان )

میلیون تومان  1تا  500( پاسخگویان بین %106/76سال سن دارند؛ ) 50تا  11( بین %017/16؛ اکثرا )می باشندمدرک لیسانس 

 ( مدیر فروش می باشند.   %631/16لب پاسخگویان )ماهانه درآمد دارند؛ اغ

  یافته های استنباطی پژوهش 

 معنادار دارد. ریفروش تاث تیریدر مد یآب انوسیاق یاستراتژفرضیه اصلی:

( درجه 111/1( با )33/519)Fو همچنین آماره p_valueو مقدار بدست آمده برای مقدار احتمال ANOVAبر اساس نتایج جدول 

کمتر می باشد   α=05/0، که از سطح معنی داری  %95مقدار در سطح اطمینان  - Pو مقدار بدست آمده برای  1آزادی برای مدل 

(000 /0. =Sig  ( می بینیم که مشاهدات قویا فرضیه تحقیق ،)1بدست آمده استHرا تایید می نمایند. بنابراین معادله رگرسیون با ) 

 یک متغیر پیش بینی کننده استراتژی اقیانوس آبی به طور معنی داری به متغیر وابسته مدیریت فروش مرتبط است.

 

 
 (1رابطه )
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 (: نتايج تحليل واريانس آزمون فرضيه  اصلی پژوهش1جدول )

 مدل
مجموع 

 مربعات
 درجه آزادی

میانگین 

 مربعات
 Fآماره 

سطح معنی 

 داری

36/13613 رگرسیون  1 36/13613  

33/519  000/0 155/1316 مانده   111 56/11  

97/66170 کل  116  

( بتا معنی دار شده است، 6در  جدول )

-pمطلقبزرگومقدارtمقدار.شودیاستفادهم(بتا)βوBیبهایداربودنضریمعنیابیارزیکهبراp_valueوtریمربوطبهمقادجدولنیدرایبعدیستونها

valueمدیریت فروشدارد. روابستهیبرمتغیدیاثرشداستراتژی اقیانوس آبی  رمستقلیدهدکهمتغیکوچکنشانم 

 

 (: نتايج ضرايب آزمون فرضيه  اصلی پژوهش2جدول )

سطح معنی 

 داری
 tآماره 

ضریب استاندارد 

 شده
 مدل ضریب استاندارد نشده

 ضریب بتا
خطای 

 استاندارد
B  

011/0  59/6  

911/0  

13/16  036/16  ثابت 

000/0  61/61  056/0  107/1  
استراتژی اقیانوس 

 آبی

 

 .معنادار دارد ریفروش تاث تیری)کاهش( در مد لیتقل یاستراتژفرضیه اول:

( درجه 111/1( با )65/31) Fو همچنین آماره  p_valueو مقدار بدست آمده برای مقدار احتمال ANOVAبر اساس نتایج جدول 

کمتر می باشد  α=05/0، که از سطح معنی داری  %95مقدار در سطح اطمینان  - Pو مقدار بدست آمده برای  1آزادی برای مدل 

(000 /0. =Sig ( می بینیم که مشاهدات قویا فرضیه تحقیق ،)1بدست آمده استH را تایید می نمایند. بنابراین معادله رگرسیون با )

 سته مدیریت فروش مرتبط است.یک متغیر پیش بینی کننده استراتژی کاهش به طور معنی داری به متغیر واب

 (: نتايج تحليل واريانس آزمون فرضيه اول پژوهش3جدول )

 مدل
مجموع 

 مربعات
 درجه آزادی

میانگین 

 مربعات
 Fآماره 

سطح معنی 

 داری

011/196 رگرسیون  1 011/196  

65/31  000/0 137/560 مانده   111 63/1  

610/916 کل  116  
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 ودن دارب یمعن یابیارز یبرا که p_valueوtریمقاد به مربوط جدول نیدرا یبعد یستونها( بتا معنی دار شده است، 1در جدول )

استراتژی کاهش  مستقل ریمتغ دهدکهیم نشان کوچکp-value ومقدار بزرگ مطلق tمقدار .شودیم استفاده(بتا)β  وB یبهایضر

 مدیریت فروشدارد. روابستهیبرمتغیدیاثرشد

 

 (: نتايج ضرايب آزمون فرضيه اول پژوهش4)جدول 

سطح معنی 

 داری
 tآماره 

ضریب استاندارد 

 شده
 ضریب استاندارد نشده

 مدل

 ضریب بتا
خطای 

 استاندارد
B 

076/0  1/79 

656/0  

56/1  ثابت 3/131 

000/0  11/9  061/0  190/0  
استراتژی 

 کاهش

 

 .معنادار دارد ریفروش تاث تیری( در مدجادیخلق )ا یاستراتژفرضیه دوم: 

( درجه 111/1( با )719/96)Fو همچنین آماره p_valueو مقدار بدست آمده برای مقدار احتمال ANOVAبراساس نتایج جدول 

کمتر می باشد   α=05/0، که از سطح  معنی داری  %95مقدار  در سطح اطمینان  - Pو مقدار بدست آمده برای  1آزادی برای مدل 

(000 /0Sig. =( می بینیم که مشاهدات قویا فرضیه تحقیق ،)1بدست آمده استH را تایید می نمایند. بنابراین معادله رگرسیون با )

 یک متغیر پیش بینی کننده استراتژی خلق به طور معنی داری به متغیر وابسته مدیریت فروش مرتبط است.

 

 (: نتايج تحليل واريانس آزمون فرضيه دوم پژوهش5جدول )

 مدل
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 سطح معنی داری Fآماره 

16/166 رگرسیون  1 16/166  

719/96  000/0 63/135 مانده   111 17/1  

31/707 کل  116  
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 ودن داربی معنی ابیارزی برا که p_valueوtریمقاد به مربوطجدول  نیدرای بعدی ستونها( بتا معنی دار شده است، 6در جدول )

استراتژی خلق  مستقل ریمتغ که دهدیم نشان کوچکp-value ومقدار بزرگ مطلق tمقدار .شودیم استفاده(بتا)β  وB یبهایضر

 دارد. مدیریت فروش وابسته ریبرمتغ یدیاثرشد

 

 (: نتايج ضرايب آزمون فرضيه دوم پژوهش6جدول )

سطح معنی 

 داری
 tآماره 

ضریب استاندارد 

 شده
 استاندارد نشدهضریب 

 مدل

 ضریب بتا
خطای 

 استاندارد
B 

91/0  11/0 

675/0  

96/1  ثابت 115/0 

000/0  66/9  013/0  176/0  
استراتژی 

 خلق

 

 .معنادار دارد ریفروش تاث تیریدر مدیافزایش )ارتقاء( استراتژفرضیه سوم:

( درجه 111/1( با )607/11) Fو همچنین آماره  p_valueو مقدار بدست آمده برای مقدار احتمال  ANOVAبراساس نتایج جدول 

کمتر می باشد.   α=05/0، که از سطح  معنی داری  %95مقدار در سطح اطمینان  - Pو مقدار بدست آمده برای  1آزادی برای مدل 

(001/0. =Sig  ( می بینیم که مشاهدات قویا فرضیه تحقیق ،)1بدست آمده استH .را تایید می نمایند ) بنابراین معادله رگرسیون با

 یک متغیر پیش بینی کننده استراتژی افزایش به طور معنی داری به متغیر وابسته مدیریت فروش مرتبط است.

 

 (: نتايج تحليل واريانس آزمون فرضيه سوم پژوهش7جدول )

 مدل
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی
 Fآماره  میانگین مربعات

سطح معنی 

 داری

67/11 رگرسیون  1 67/11  

607/11  001/0 55/111 مانده   111 93/6  

61/166 کل  116  

 

 ودن داربی معنی ابیارزی برا که p_valueوtریمقاد به مربوطجدول  نیدرای بعدی ستونها( بتا معنی دار شده است، 3در جدول )

استراتژی افزایش  رمستقلیمتغ که دهدیم نشان کوچکp-value ومقدار بزرگ مطلق tمقدار .شودیم استفاده(بتا)β  وB یبهایضر

 دارد. مدیریت فروش وابسته ریبرمتغ یدیاثرشد
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 (: نتايج ضرايب آزمون فرضيه سوم پژوهش8جدول )

 tآماره  سطح معنی داری

ضریب استاندارد 

 شده
 ضریب استاندارد نشده

 مدل

 ضریب بتا
خطای 

 استاندارد
B 

096/0  67/1 

103/0  

61/1  ثابت 11/6 

001/0  1/1  017/0  056/0  
استراتژی 

 افزایش

 

 .معنادار دارد ریفروش تاث تیریدر مدیحذف استراتژفرضیه چهارم:

( درجه 111/1( با )01/1) Fو همچنین آماره  p_valueو مقدار بدست آمده برای مقدار احتمال ANOVAبراساس نتایج جدول  

کمتر می باشد.   α=05/0، که از سطح  معنی داری    %95مقدار  در سطح اطمینان  -Pو مقدار بدست آمده برای  1آزادی برای مدل 

(01/0Sig. =( می بینیم که مشاهدات قویا فرضیه تحقیق ،)1بدست آمده استH را تایید می نمایند. بنابراین معادله رگرسیون با یک )

 سته مدیریت فروش مرتبط است.متغیر پیش بینی کننده استراتژی حذف به طور معنی داری به متغیر واب

 

 (: نتايج تحليل واريانس آزمون فرضيه چهارم پژوهش9جدول )

 مدل
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات
 Fآماره 

سطح معنی 

 داری

39/5 رگرسیون  1 39/5  

01/1  01/0 71/615 مانده   111 91/1  

61/661 کل  116  

 

 ودن داربی معنی ابیارزی برا که p_valueوtریمقاد به مربوطجدول  نیدرای بعدی ستونها( بتا معنی دار شده است، 10در جدول )

استراتژی حذف  رمستقلیمتغ که دهدیم نشان کوچکp-value ومقدار بزرگ مطلق tمقدار .شودیم استفاده(بتا)β  وB یبهایضر

 دارد. مدیریت فروش وابسته ریبرمتغ یدیاثرشد
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 (: نتايج ضرايب آزمون فرضيه چهارم پژوهش11جدول )

سطح معنی 

 داری
 tآماره 

ضریب استاندارد 

 شده
 ضریب استاندارد نشده

 مدل

 ضریب بتا
خطای 

 استاندارد
B 

017/0  006/6 

161/0  

91/6  ثابت 39/5 

065/0  71/1  011/0  061/0  
استراتژی 

 حذف

 

 بحث و نتيجه گيری

اقیانوس آبی و جلوگیری از ویرانی و رکود ناشی از جنگ رقابتی هدف جدیدی است که باید دنبال شود. انجام فعالیت تجاری در 

اقیانوس آبی یک اقدام و راهکار بازاریابی عالی تکنیکی بوده که بر مبنای یک عنوان جالب و چشمگیر می باشد، عنوان جدیدی برای 

ان شده است، یک رقابت ارتباطی هدفمند و اعتبار اسپانسری سازمان های مفاهیم قدیمی و نظریات مشابه که از سوی محققین بی

( طبق نگرش نوگرایانه، صنعت استثنایی و جذاب یا ضعیف به خودی خود وجود ندارد، زیرا سطح 6011، 1تجاری. )گاندلینی و ونانزی

ها تغییر داد. سرمایه گذارانی که نگرش جذابیت و قدرتمندی صنعتی را می توان از طریق تالش و فعالیت های آگاهانه شرکت 

رادمرد (6005، نوگرایانه را در نظر می گیرند، اجازه نمی دهند که ساختارهای فعلی بازار تفکر آن ها را محدود سازد. )کیم و مابورنه

ش حاضر همسو بوده و آن (، در پژوهش خود نشان داد که استراتژی اقیانوس آبی بر مشتری مداری تاثیر دارد که با نتایج پژوه1191)

(، در پژوهش خود نشان داد که با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی می توان از طریق توسعه 1139را تائید می کند. جهانگیری )

محصول عالوه بر مشتری ها به جذب غیرمشتری ها نیز پرداخت که با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد و آن را تائید می کند. 

(، در پژوهش خود نشان دادند که با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی می توان بیش از هجده درصد 1139یزدی و افشارجلیلی )حائری 

از سهم قراردادهای بازار را به خود اختصاص داد و به جذب مشتری پرداخت که با نتایج پژوهش حاضر همسو می باشد. یافته های 

(، تاثیر استراتزی اقیانوس آبی بر مدیریت فروش را تائید می کند که با نتایج پژوهش حاضر 6011پژوهش پاروینن و همکاران )

(، حاکی از آن است که با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی می 6010همخوانی داشته و آن را تائید می نماید. یافته های پژوهش بکر )

(، حاکی از 6010ایج پژوهش حاضر می باشد. یافته های پژوهش چی چانگ )توان به ارزیابی عملکرد شرکت پرداخت که در راستای نت

آن است که با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی می توان به تغییر و تحول در بازار دست یافت که در راستای نتایج پژوهش حاضر می 

وس آبی می توان به توسعه محصول جدید پرداخت که (، در پژوهش خود نشان داد که با استفاده از استراتژی اقیان6009باشد. پیتا )

با توجه به یافته های حاصل از پژوهش به مسئولین اجرایی در مجتمع گندله سازی اردکان  نتایج پژوهش حاضر را تائید می کند. 

 پیشنهاد می شود:

 ر داخلی تبطیق دهند و هر کجا که در فرایند تولید محصوالت خود استانداردهای روز دنیا را در زمینه تولید با نیاز بازا

احساس نمودند صرف هزینه در هر یک از بخش ها جز تحمیل نمودن بار اضافی بر دوش تولید کننده هیچگونه صرفه 

اقتصادی دیگری ندارد باید اقدامات مقتضی را نسبت به کاهش تولید و یا کاهش استانداردهای تولیدی در زمینه محصول 

 خاص بکار گیرند. 

                                                           
1. Gandellini&Venanzi 
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 زهای صنایع داخلی کشور را در زمینه های مربوط مورد کنکاش قرار داده و محصوالتی که مورد نیاز تولیدکنندگان داخلی نیا

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

 به عمل آورند.  تولید این محصوالت وارداتی اقدامات الزم را

  تولیدات داخلی خود را با نمونه خارجی آن مورد مقایسه قرار داده و نسبت به رفع کمبودها و کاستی های موجود در نمونه

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

 تر برده تا عالوه بر بازار داخلی بازارهای جهانی را نیز در قبضه خود درآورند. استانداردهای جهانی باال

  با درنظر گرفتن نیازهای بازار در میزان تولید محصوالت خود تجدیدنظر کنند؛ به عنوان مثال، محصوالتی را که چندان مورد

ز تولید آن در داخل کشور می باشد را از خط نیاز صنایع داخل کشور نمی باشد و واردات آن از خارج کشور با صرفه تر ا

تولید خارج کرده و نسبت به انحالل واحد مربوطه اقدام نمایند. همچنین از طریق بکارگیری استراتژی حذف، محصوالتی را 

ه تولید که تا امروز تولید می شده اما امروزه به علت تولید محصوالت جایگزین، مشتری خود را از دست داده اند را از گردون

 خارج کنند.
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