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 بررسی رابطه استراتژی آمیخته بازاریابی وانگیزه مصرف 

)مطالعه موردی: مصرف کنندگان محصوالت لبنی صباح 

 درشهرستان مینودشت(

 

 2، حسین دیده خانی1حکیمه مصطفی لو

 
 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول-1
 گاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتولعضو هیات علمی گروه مدیریت دانش-2

 
Mostafalu34@gmail.com 

h.didehkhani@gmail.com 

 

 

درایننن قیقینه بننه بررسنی انگیننمه خریند مصننرح کننندگای میصننو ت ل ننی  نن ا       : چکیدده 

 "ه دارای ین  هندح ا نلی   پنرداختی.  اینن قیقین    4psدرشهرستای مینودشت بااستفاده ازمدل 

بررسی رابطه استراقژی آمیخته بازارینابی و انگینمه مصنرح کننندگای میصنو ت ل ننی  ن ا  در        

است که این مورد بررسی شدوشامل چهارهدح فرعی می باشندکه هرکندا    "شهرستای مینودشت 

  رابا انگینمه خریدمصنرح کننندگای میصنو ت ل ننی  ن ا       4psرابطه داربودی مولفه های مدل 

جامعه آمناری شنامل   فی،پیمایشی وازنوع هم سنتگی اسنت   بررسی می نمایند روش پژوهش قو ی

ازمیصو ت ل نی   ا  خرید کنرده اندوقعندادآی نامیندودمی باشند      1131اردی هشتافرادی که 

ابمارگرد نفر می باشند  183نمونه شامل روش نمونه گیری به  ورت قصادفی ساده می باشد وحج. 

سشنننامه اسننت کننه اعت ننار آی بنناروش آلفننای کرون ننات بننرای مت یرمسننتقل       آوری داده هاپر

فروشنگاه پرسشننامه قوزیند شند  آمنار      7( قعیین شدو در بنین 710 3(وبرای مت یروابسته)323 3)

قو یفی شامل میانگین،فراوانی،در دفراوانی ونمودارها ،و آماراستن اطی شامل آزموی کولموگروح 

بودی داده ها،آزموی هم ستگی پیرسوی ورگرسیوی که ازطریه ننر   اسمیرنوح برای قایید نرمال  –

انجننا  گرفننت،می باشنند نتای  حا ننل ازقیلیننل فریننیه هننا حنناکی از آی اسننت کننه  21spssافننمار

باانگیمه خریدمصرح کنندگای میصو ت ل نی   ا  رابطه معنناداری دارند فرینیه هنای    4psمدل

اینن فنر     خریدرابطه معناداری دارند و همنه نگیمه فرعی نیم،برای هری  ازمت یرهای این مدل باا

 هادرنهایت قاییدشده اند 

 مصرح کنندگای،میصو ت ل نی   ا  هاستراقژی آمیخته بازاریابی،انگیم:کلیدواژه ها

 مقدمه

 در سرعت و قنوع کیفیت، و افمایش مشتری سمت به گرایش دهد، می ینشا مدیریت مکاقب و ها قئوری قیول سیر مطالعه

 عنوای به 33 دهه در که است ازمفاهیمی مشتری بر قمرکم .است گرفته قرار ها سازمای کار دستور در 1333 دهه از پس ، ائهار
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 حال در خصوص کشورهای به و دنیا که حایر حال در است شده مطر  پایدار رقابتی ممیت به دستیابی برای اساسی عامل ی 

 قواند می آی فرآورده های و دا  شیر قهیه  .باشد می پروقئینی فقر و ل نی مواد د،کم و جمعیت سرید افمایش با مواجه قوسعه

 قوسعه ازلیاظ ق ل دهه چندین به نس ت ما کنونی جامعه گیرد  قرار خاص قوجه مورد ای، ق ذیه کم ودهای ج رای جهت

 عمر، نس ی ومیرافمایش مرگ رآما کاهش و پمشکی دانش های پیشرفت و عمومی فرهنگ سطح ق ذیه، سطح درمای، بهداشت،

 و زندگی امورات جهت قسهیل مدری قجهیمات از استفاده امکای بر روز هر  نعتی، گیر چش. قوسعه چند هر .است یافته به ود

 قکیه با بایستی غذا  ییح مصرح الگوی است بدیهی .است جهای آینده اساسی دغدغه فقر و گرسنگی اما .افماید می قولیدی

 در آنها ای ق ذیه ارزش نهایتاًقعیین و انسای م ذی مواد احتیاجات قعیین ل نی، مواد در موجود م ذی مواد یهدق شناخت بر

 شرکت در آمده عمل به های قالش روی بر مث ت قأثیر ی  از فراقر امری مشتری، گردد ریایتمندی اجرا و قدوین انسای ق ذیه

 کنندگای مصرح .باشد می نیم موسسه ی  سودآوری من د بلکه کند نمی فعالیت به وادار را کارکنای قنها دیگر به ع ارت .است

 ارائه خدمات و کا  حیث از را خود کنندگای مصرح شرکت ی  که  ورقی در .هستند شرکت ی  فعالیت ادامه دلیلی برای

باشدریایت  داشته انیصاری موقعیت ی  که این مگر شد، خواهد خارج رقابت گردونه از ندارد نگه رایی را ها به آی شده

موجب  زیاد بسیار مرغوبیت .دارد قنگاقنگ ی رابطه شوند می ارائه که خدماقی و کا ها کیفیت با شرکت سودآوری و مشتری

 ایجاد ممیت باعث مستمر طور به عالی سطح در مناسب قیمت و کیفیت با خدماقی شد عریه خواهد مشتری ریایت افمایش

مصرح  وفاداری افمایش رقابتی، مواند ایجاد از قوای می ممایا این جمله از که شود می هایی مایساز چنین برای رقابتی

برد  نا  ... و با قر های قیمت قعیین و بازارایابی های همینه کاهش متمایم، خدمات عریه و قولید کنندگای،

 ( 1181)دیوانداری،

 بیان مساله

 دامداری و موادل نی اول ردیف در هنوز دنیا در شیر قولید و است یافته ای حههمال قابل گسترش دنیا در ل نی  ناید امروزه

 اختیار در مناسب شکلی به یا داشته و وجود ل نی میصو ت کم ود بازارها، از برخی در هنوز که است حالی در این .دارد قرار

 روشهای از استفاده و مشتریای مصرفی درس د ارزش، با ل نی میصو ت این ارققای بنابراین .گیرد نمی قرار کننده مصرح

 ریایت گرفتن نهر در مه. عوامل از از یکی میای این در.کند می پیدا زیادی اهمیت آی، مناسب قوزید و قولید در  ییح

 پای ندی لمو  و برشمرده بازار سیست. وظایف مهمترین از را مشتری افمایش ریایت نهرای  احب که چرا .باشد می مشتریای

باقوجه به مواردذکرشده مساله   (1181)کاقلر،آید می حساب به رقابت و موفقیت ا لی شرط پیش ریایت مشتریای جلب به

 مصرح می باشد  ها لی این قیقیه بررسی رابطه استراقژی آمیخته بازاریابی با انگیم
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 اهمیت وضرورت تحقیق

 ارزش غذایی ،ویتامین هاوپروقین های اه ویژه ای داشته استشیر از دیر باز در برنامه غذایی مرد  ملل مختلف جهای جایگ

رژی. غذایی غنی از شیر و  است  درمیصو ت ل نی درمقایسه با سایر میصو ت یکی ازد یل عمده این قیقیه بودهموجود

های ل نی هکند  دریافت فرآوردفرآورده های ل نی به ساخته شدی و حفظ قوده استخوانی در سراسر دوره زندگی کم  می

و  D  ل نیات دارای ریمم ذی های مهمی مانند کلسی.، پتاسی.، ویتامین متی استخوای ها بسیار اهمیت داردخصو اً برای سال

یکی ازعوامل مه. موفقیت دربازاریابی،ارق اط  پروقئین هستند که در حفظ عملکرد ط یعی بدی و سالمت بسیار اهمیت دارند  

 یی عوامل موثر درقصمی. خرید مصرح کنندگای می باشد بامشتریای وهمچنین شناسا

 اهداف تحقیق

 مصرح کنندگای میصو ت ل نی   ا   هبررسی رابطه استراقژی آمیخته بازاریابی با انگیم 

 فرضیه های تحقیق 

 فرضیه اصلی:

 مصرح کننده رابطه معنادار وجوددارد  تراقژی آمیخته بازاریابی باانگیمهبین اس

 رعی:ف های فرضیه

 مصرح کننده رابطه معناداروجوددارد  بین استراقژی میصول باانگیمه -1

 .مصرح کننده رابطه معناداروجوددارد بین استراقژی قیمت باانگیمه -2

 .مصرح کننده رابطه معناداروجوددارد بین استراقژی قرفید باانگیمه -1

 .مصرح کننده رابطه معناداروجوددارد بین استراقژی قوزید باانگیمه -4

    تراتژی آمیخته بازاریابیس ا 

استراقژی بازاریابی طرحی است که  نخستین کسی که ایده آمیخته بازاریابی را مطر  کرد 11درادبیات بازاریابی نیل بوردی

 -آنالیم سود   ،در قعیین این استراقژی و فروش موثر کا ها و خدمات.شرکت ها بایستی برای پیشی گرفتن از رق ا به کار بگیرند

                                                           
Neil Borden 1 
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 مجموعه ای ازابمارهای بازاریابی که حا ل آمده باشد ینه بایستی  ورت گیرد قا چش. اندازی نس تاً کامل از رفتار مشتریهم

 . (Freell،2331شرکت برای پیگیری اهداح خوددربازارهای هدح ازآنها استفاده می کند)

 همفهوم انگیز

 ها فرد انجا  نمی دهد که انگیمه ای یا نیازی میرک آی ن اشند  انگینم  انگیمه را چرایی رفتار گویند به ع ارت دیگر هیچ رفتاری ر

انگیمه می قوای گفت  انگیمه یا نیاز ع نارت اسنت    انسای اع. از خودآگاه یا ناخودآگاه، ناشی از نیازهای اوست  بنابراین در قعریف

قعریف دیگنر   ( 1180می دارد )سید جوادین ،  از حالتی درونی و کم ود یا میرومیتی که انسای را به انجا  ی  سری فعالیت وا

میل به کوشش فراوای در جهت قامین هدفهای سازمای به گونه ای که اینن قنالش در جهنت    »انگیمه به این شکل می باشد که 

 (12،1177)استیفن پی رابینم« سوق داده شود  اریای برخی از نیازهای فردی

 پیشینه پژوهش

 بنه  کنه  قیقیقناقی  اما بود کامالبا مویوع این پژوهش مرق ط باشد اندک که قیقیقی خارج و داخل در آمده بعمل بررسی در 

 .میکنی. اشاره  نمونه چند به که شده یافت باشد بازاریابی پرداخته آمیخته نقش بررسی

 یتریا بر ل نی میصو ت قوزید سیست. موثر های ویژگی قأثیر" درقیقیقی با عنوای   (،1132فرشته عمیم نیا،)

 این پایین سرانه مصرح به قوجه و مصرح  ییح الگوی قالب در انسانها زندگی در ل نی میصو ت اهمیت باقوجه به"مشتریای

 ل نی میصو ت مصرح با گوناگونی عواملوبیای میکند .کند می آشکار را آی مختلف ابعاد به قوجه ایرای،لمو  در میصو ت

 مشتری ریایت نمود  استفاده بررس جهت نهایی جامد معیار بعنوای کننده مصرح مفهو  ریایت از قوای می که است مرق ط

 مشتری انتهارات با که چیمی هر کلی طور به و خدمات پس ازفروشقیویل، و قوزید کیفیت، قیمت، ق یل از متعددی عوامل به

  دارد داردبستگی ارق اط

 نشای و نا  ارزش بر بازاریابی آمیخته از مشتریای ادراک قأثیر لیلقی" ،درقیقیقی باعنوای (1133)ح یب اهلل دعایی وهمکارای،

 میصو ت نشای قجاری و نا  ارزش بر بازاریابی آمیخته از مشتری که ادراکنشای دادند" ریوی غذایی مواد میصو ت قجاری

 بر ارزش بازاریابی آمیخته از مشتری ادراک در قأثیرگذاری را واسطی نقش مشتری خرید های ویژگی ،دارد بسما قأثیر ریوی

 .شد قأیید ریوی قجاری میصو ت نشای و نا  عنا ر ارزش بر این قأثیرگذاری که طوری به کنند، می ایفا قجاری نشای و نا 

                                                           
Robbins ,Stephen P 7   



121-391، ص 2931،  خرداد 1، جلد 21علوم انسانی اسالمی، شماره   
ISSN: 9174-8792 

   http://www.joih.ir    
 

 

 
 

822 
 

بازاریابی و انگیمه مصرح کننده در فروشگاه آمیخته  رابطه استراقژی  "(  ،قیقیقی با عنوای  2338، )21جایارا من مونوسامی

این مقاله به بررسی ارق اط بین بازاریابی استراقژی و انگیمه های مصرح کننده در فروشگاه  انجا  دادکه "قسکو درمالمیبمرگ 

 رفید با انگیمه خرید مصرح کنندهپرداخته است ورابطه بین چهار عنصرمیصول،قیمت، قوزید وق در مالمی قسکوهای بمرگ 

 معناداری با انگیمه خرید مصرح کنندگای دارد یمت رابطه میدهد که فقط ق دراین فروشگاه رامی سنجد که نتای  آی نشای

پرداخته  "قجمیه وقیلیل عوامل موثربرمصرح کننده درخرید میصو ت آشامیدنی چای س م "(،به 2338،)1لوسیاناسیس وانتو

آشامیدنی چای است نتاج حاکی ازآی است که قصمی. خرید مصرح کننده وبرقری نشای قجاری درخرید میصو ت 

س م،درارق اط باگرایش های مصرح کننده هابه عنوای بخشی از عوامل رفتارمصرح کننده وشکل دادی مناسب عوامل بازاریابی 

اززمانی که چندین مت یر دروی هرعامل،اثر قابل مالحهه ای برروی قصمی. خرید مصرح کننده درخرید میصو ت آشامیدنی 

 چای س م می گذارد 

 تحقیق: مدل مفهومی

 

 

 

 

 

 (2330مدل فیلیپ کاقلروآرمسترانگ گری) از اقت اس قیقیه مفهومی چهارچوب

 تحقیق روش

این قیقیه از حیث هدح ، از جمله قیقیقات کاربردی و بر حسب روش قیقیه ، قیقینه هم سنتگی اسنت  هندح از مطالعنه      

 انجا  پیش بینی ها است   هم ستگی بر قراری ی  رابطه یا ن ود آی ، و بکارگیری روابط در

 

 

                                                           
Jayaraman Munusamy 2  

     Lucyana, S4    

 

 مصرح کننده انگیمه
 استراقژی میصول

 استراقژی قیمت

 استراقژی قرفید

 استراقژی قوزید

ابیآمیخته بازاری ابعاداستراقژی  
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 آماری ی جامعه

 آماری جامعه( 1180ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل ی   فت مشترک باشند )سرمد و همکارای، جامعه آماری مجموعه

شامل مصرح کنندگای میصو ت ل نی   ا  شهرستای مینودشت کنه ازفروشنگاهای موادغنذایی     پژوهش این در مطالعه مورد

   شهر خرید می کنندکه نامیدود می باشد  سطح

 نمونه وروش نمونه گیری

 از قیقینه  این در( 1181نمونه ع ارت است از مجموعه مشاهدات میقه از جمعیت یا جامعه مورد مطالعه )ونوس و همکارای، 

 نمونه روش

بنه علنت   میاسن ه شنده اسنت کنه      جدول کرجسی مورگای از استفاده و قعدادنمونه با ،است شده استفاده ساده قصادفی گیری

در  و ندادنند  جنواب  حند  از بنیش  قناخیر  جملنه  از مختلنف  د یل به نفر 4که،نفر درنهر گرفته شد 184دی جامعه نامیدود بو

  گرفت  قیلیل قرار و قجمیه مورد پرسشنامه183نهایت

 

 پرسشنامه وپایایی روایی

نهرای منرق ط بنا موینوع قیقینه از     برای بررسی روایی میتوا، پرسشنامه در اختیار  احبپرسشنامه دارای روایی میتواست   

جمله استاد راهنماو مشاور قرار گرفت )ق ل از انجا  پیش مطالعه(  قا نهرات و پیشنهادات خود را درباره پرسشنامه متناسنب بنا   

دهند کنه ابنمار    گیری است پاینایی نشنای منی   فنی ابمار اندازههای پایایی یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگی هدح قیقیه ارائه دهند

در اینن مطالعنه بنرای      (1180)سنرمد و همکنارای،   دهند  ازه نتای  یکسانی به دست میگیری در شرایط یکسای قا چه انداندازه

مت یرهنای   وبنرای 710/3ینریب میاسن ه شنده بنرای مت ینر وابسنته       کنه سنجش پایایی از آلفای کرون ات استفاده شده است  

 می باشد 323/3مستقل

 اطالعات آوری گرد روش   

 و ،مقنا ت  کتابهنا  ای)مطالعنه  کتابخانه های روشاز نهری م انی و ادبیات به مربوط اطالعات آوری جمد برای پژوهش این در

،سنوا ت   شند اسنتفاده   میقنه سناخته   پرسشننامه  و پیمایشنی  روش ازآزموی فرییه ها برای و اطالعاقی اینترنتی( های بان 

نهنری   ،مخنالف  ،کنامالً مخنالف  گمیننه ای لیکرت) 1پرسشنامه به گونه ای طراحی شده که پاسخگویای گمینه هارابرم نای طیف

  کامالً موافه(عالمت گذاری می کنند  ،موافه ،ندار 
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 ها داده تحلیل و تجزیه روش

شدند،آنگاه یمن  spssری شد،سپس وارد نر  افمار پس ازجمد آوری داده هاواطالعات  ز  بوسیله پرسشنامه ،داده ها کدگذا

ومیاس ه نرمال بودی داده ها    است شده استفاده نس ی فراوانی در د فراوانی، شاملط قه بندی آنها،آماره های قو یفی 

در نهایت به استفاده شد و پارامتری  آزموی از ها داده بودی نرمال به باقوجه ازطریه آزموی کلوموگروح اسمیرنوح انجا  شد،

 استفاده شد  ورگرسیوی خطی منهور قایید یاردسوا ت وفرییات مربوط از آزموی هم ستگی پیرسوی

 آمارتوصیفی    

 . نتایج مربوط به داده های جمعیت شناختی1جدول

در د  فراوانی   مت یر

 فراوانی

 2/44 107 مرد جنسیت

 8/11 212 زی

 

 

 سن

 7/3 17 سال13قا23

 2/41 104 سال 43قا11

 1/20 33 سال 13قا41

 3/23 70 سال13با ی 

 1/1 4 اظهارنشده

 

 

 مدرک قیصیلی

 1/17 01 دیپل. وپایین قر ازدیپل.

 1/14 11 کاردانی

 0/17 213 کارشناسی

 3/13 18 کارشناسی ارشد وبا قر

 8/3 1 اظهارنشده

 

 

مدت زمای استفاده 

 ازمیصو ت

 0/1 0 سال1سال وکمتراز 1

 1/1 21 سال1قا1بین

 1/21 81 سال0قا1بین

 1/07 211 سال0با ی

 1/4 17 اظهارنشده

 

 

 درآمدماهانه

 7/1 14 هماروکمترازآی133

 1/13 13 همار833همارقا131

 2/21 88 همار133میلیوی 1همارقا831

میلیوی 1با قراز

 همار133و

231 3/11 

 3/8 14 اظهار نشده
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 آماراستنباطی

  اداراستارق اط معنمیصو ت ل نی   ا   مصرح هاستراقژی آمیخته بازاریابی وانگیم بین فرضیه اصلی: 

 مصرف هاستراتژی آمیخته بازاریابی وانگیز بین پیرسون همبستگی :ضریب 2جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل نی   ا  وانگیمه مصرح میصو ت  آمیخته بازاریابیبین استراقژی  باقوجه به جدول فوق می بینی. که شدت رابطه

 . است معنی دارنیم می باشد31/3که کمترازsig است که باقوجه به مقدار317/3برابر

 

  اداراستارق اط معن میصو ت ل نی   ا مصرح کنندگان هوانگیم میصولاستراقژی  بین فرضیه اول:

 

  مصرف راتژی محصول وانگیزهاست بین پیرسون همبستگی :ضریب3جدول

 

Correlations 

 angizesh mahsol 

angizesh 

Pearson Correlation 1 .813** 

Sig. (2-tailed)  .333 

N 183 183 

mahsol 

Pearson Correlation .813** 1 

Sig. (2-tailed) .333  

N 183 183 

**. Correlation is significant at the 3 31 level (2-

tailed). 

 

Correlations 

 

 angizesh amikhteh 

angizesh 

Pearson Correlation 1 .317** 

Sig. (2-tailed)  .333 

N 183 183 

amikhteh 

Pearson Correlation .317** 1 

Sig. (2-tailed) .333  

N 183 183 

**. Correlation is significant at the 3 31 level (2-

tailed). 
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  ا  بین استراقژی میصول وانگیمه مصرح میصو ت ل نی  بینی. که شدت رابطهباقوجه به جدول فوق می 

 شد است معنی دارنیم می با31/3کمتراز کهsig است که باقوجه به مقدار813/3برابر

 معناداراست  ارق اط میصو ت ل نی   ا  مصرح کنندگای هاستراقژی قیمت وانگیم بین فرضیه دوم:

 

 

 مصرف  استراتژی قیمت وانگیزه بین پیرسون همبستگی :ضریب4جدول

 

Correlations 

 

 angizesh Gheymat 

angizesh 

Pearson Correlation 1 .043** 

Sig. (2-tailed)  .333 

N 183 183 

gheymat 

Pearson Correlation .043** 1 

Sig. (2-tailed) .333  

N 183 183 

**. Correlation is significant at the 3.31 level (2-

tailed). 

 

است 043/3برابر بین استراقژی قیمت وانگیمه مصرح میصو ت ل نی   ا   باقوجه به جدول فوق می بینی. که شدت رابطه

 است معنی دارنیم می بلشد 31/3که کمترازsig که باقوجه به مقدار
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   ارق اط معناداراست و ت ل نی   امیص مصرح کنندگای هاستراقژی قرفید وانگیم بین فرضیه سوم:

 

 مصرف وانگیزه ترفیعاستراتژی  بین پیرسون همبستگی ضریب:5جدول

Correlations 

 angizesh tarfi 

angizesh 

Pearson 

Correlation 

1 .221** 

Sig. (2-tailed)  .333 

N 183 183 

tarfi 

Pearson 

Correlation 

.221** 1 

Sig. (2-tailed) .333  

N 183 183 

**. Correlation is significant at the 3 31 level (2-

tailed). 

 

است 221/3  ا  برابرشدت رابطه بین استراقژی قرفید وانگیمه مصرح میصو ت ل نی  باقوجه به جدول فوق می بینی. که

 است معنی دارنیم می بلشد 31/3که کمترازsig که باقوجه به مقدار
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 میصو ت ل نی   ا  ارق اط معناداراست  مصرح کنندگای هتراقژی قوزید وانگیماس بین فرضیه چهارم:

 مصرف  اتژی توزیع وانگیزهاستر بین پیرسون همبستگی :ضریب6جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

است 811/3باقوجه به جدول فوق می بینی. که شدت رابطه بین استراقژی قوزید وانگیمه مصرح میصو ت ل نی   ا  برابر

 است معنی دارنیم می باشد 31/3ازکه کمترsig که باقوجه به مقدار

  نتیجه گیری

،جامعه قیقیننه بررسننی رابطننه اسننتراقژی آمیختننه بازاریننابی وانگیننمه مصننرح میصننو ت ل نننی  نن ا  بننوده اسننتهنندح 

 ن ا  مراجعنه منی کننندنتای      ل نی به مراکمقوزید میصو ت ل نی مصرح کنندگانی که به منهورقهیه میصو ت موردنهر

ی   ا  قوسط مشتریای ارق ناط  ی می دهدکه بین استراقژی آمیخته بازاریابی وانگیمه خریدمیصو ت ل نقیلیل داده ها نشا

اناییهنای  نیم متناسنب باقو  وردانتهارمشتریای بوده وقیمت آیداری وجوددارد ازآنجاکه میصو ت   ا  مطابه ممایای ممعنا

ری درخرید آی دچارمشکل نمی شودودرنهایت قرفیعنات  به راحتی دردسترس مشتریای قرار می گیرد ومشت خریدارمی اشدو

میصنو ت ل ننی  ن ا     مصنرح  قوای گفت بین استراقژی آمیخته بازارینابی وانگینمه   به خوبی انجا  گرفته بنابراین می ه. 

 رسوی نیم این رابطه هاراقایید می کند داری وجودداردکه یریب هم ستگی پیاقوسط مشتریای ارق اط معن

 

Correlations 

 

 angizesh Tozi 

angizesh 

Pearson Correlation 1 .811** 

Sig. (2-tailed)  .333 

N 183 183 

Tozi 

Pearson Correlation .811** 1 

Sig. (2-tailed) .333  

N 183 183 

**. Correlation is significant at the 3 31 level (2-

tailed). 
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 ت کاربردی پیشنهادا     

می  شرکت ه،مصرح کنندیرو قاییداستراقژی میصول وانگیمه پیشنهادکاربردی مربوط به فرییه اول)استراقژی میصول( پ-1

جامعه مصرح کننده واولویت بندی انتهارات آنها قولید متناسب ه نهرسنجی کندقاباقوجه به نهرازمشتریای خوداقدا  ب قواند

ن قرقیب دفعات خرید ومیمای خریدمشتریای بیشترخواهدشدوبه جایگاه ا لی خوددست خواهد باخواست بازارراداشته باشندبدی

 یافت 

مصرح کنندگای باقوجنه بنه    پیرو قاییداستراقژی قیمت وانگیمه پیشنهاد کاربردی مربوط به فرییه دو )استراقژی قیمت( -2

گای بنوده منی قنوای باققسنی. بنندی میصنو ت       اینکه درآمده. به عنوای یکی ازعوامل اثرگذاردررفتارخرید مصنرح کننند  

وبازار،میصو ت با قیمت با راروانه قسمت های پردرآمدومیصنو ت باقیمنت پنایین رابنه قسنمت هنای کن. درآمدقرارائنه         

 دادقابااین راهکار میمای مصرح رابا قربردوسودآوری راحداکثرنمود 

باقوجه به ید وانگیمه مصرح کنندگای و  پیرو قاییداستراقژی قرفپیشنهاد کاربردی مربوط به فرییه سو )استراقژی قرفید(-1

اینکه اثرگذاری اطالع رسانی وق لی ات برای بیشتر مصرح کنندگای درحدمتوسط بود   ز  است ق لی ات درخصنوص فوایند   

 میصو ت ل نی قوسعه یابد 

مصرح کنندگای مشتریای  ستراقژی قوزید وانگیمهپیرو قاییداپیشنهاد کاربردی مربوط به فرییه چهار )استراقژی قوزید(  -4

عالقه مندند میصو ت ل نی راازمیل های قوزید مناسب خرینداری نماینندبنابراین باقوجنه بنه اهمینت ارزش غنذایی اینن        

میصو ت ، ز  است نقاط عریه مناسب برای فروش میصو ت با قیمت مناسب واطمینای بیشنتر ازنهنر بهداشنت فنراه.     

 گردد 

 ی مطالعات آیندهبرا نهاداتپیش 

 .گردد بررسی دیگر قجاری برندهای و میصول ط قات دیگر در پژوهش این مدل -2

 .کند بررسی عمده خریدارای دیدگاه از را رابطه این میتواند آینده مطالعات -1

 عواملمیققین می قوانند برای سنجش عوامل موثربر قصمی. خرید مصرح کنندگای ازمدل های گوناگوی وسایر  -9

 قاثیر گذار استفاده نمایند 
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