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ABSTRACT 

 

In an ever-changing environment where major threats and opportunities arise from intense 

competition, ongoing biodiversity, competitiveness, and the bargaining power of intermediaries, 

survival in agriculture depends on performance, flexibility, and adaptability. It depends on 

competitive strategies and marketing innovation practices. The type of research was applied in 

terms of purpose and descriptive-correlational in terms of the nature of the method. The statistical 

population of this research is the managers, experts and employees of dairy companies. Validity 

was assessed using confirmatory factor analysis and reliability was assessed by Cronbach's alpha. 

Structural equation modeling will be used to analyze the hypotheses. Data were analyzed using 

SPS software and Smart PLS software. Based on the research findings, competitive agricultural 

marketing strategy has a positive and significant effect on value chain development. The findings 

of this study can lead to the movement of companies producing lentil products to pay more 

attention to value chain development. 
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Extended Abstract 

Objectives  

Value chain analysis is one of the strategic analysis tools that can be used to better understand 

the company's competitive advantage and identify areas where the value provided to the customer 

can be increased or costs can be reduced. The links between suppliers, customers and other 

companies in the industry can also be better understood (Seifollahi, 2019). 

Competitive agricultural marketing strategies are one of the main requirements and issues for 

companies in competing and selling agricultural products. Also, value chain development plays an 

important role in identifying consumer needs. One of the main factors in the success of companies 

is having a competitive marketing strategy that is expected to affect the development of companies 

value chain. 

Competitive advantage is a set of unique capabilities of a company that allows it to penetrate 

markets and outperform competitors at the same time (Camisón & López, 201l. (Kim et al, 2011). 

Competitive categories can be classified according to different indicators, one of the most 

important of these classifications in terms of length, mobility, reflectivity and the ability of 

competitors to imitate and copy ¬It takes away from the two categories of sustainable competitive 

advantage and temporary competitive advantage, so that the longer the organization can use that 

competitive advantage for a longer period of time and can be easily achieved by competitors Copy 

is a more sustainable competitive advantage and is called sustainable competitive advantage. 

 

Research Method 

The purpose of this study was to explain the analysis of the effect of competitive marketing 

strategies on value chain development. The present study is an applied research in terms of purpose 

and a correlational study in terms of nature and method and is considered a quantitative research 

due to the use of a questionnaire. The statistical population of the study includes managers and 

experts in dairy companies that according to Krejcie and Morgan table, 191 people were selected as 

https://ijaedr.ut.ac.ir/issue_11148_11577.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_87130.html
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_87130.html
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the sample size by simple random sampling method (availability). Data were analyzed using SPS 

software and Smart PLS software. To determine the validity of the questionnaires, its face validity 

and reliability were determined using Cronbach's alpha coefficient. 

 

Results 

Value chains are a key framework for understanding how a product moves from manufacturer to 

customer. Thus, the value chain perspective provides important tools for understanding business-

to-business relationships, efficiency-enhancing mechanisms, and ways of empowering businesses 

to increase productivity and added value. The present study confirms the importance of marketing 

strategy and value chain development, which has been less discussed. In the analysis of the main 

hypothesis, considering that (P <0.05, (therefore, the null hypothesis is rejected and the opposite 

hypothesis is confirmed and there is a significant relationship between competitive marketing 

strategies and value chain development).This research is one of the first researches in the field of 

marketing strategy with the concept of value chain development. The findings of this study are 

consistent with the findings of (1400) Feizollahzadeh et al, (2019) Adhikari and et al (2018).  

 

Discussion 

Since the dairy industry is a very competitive market and many companies are trying to capture 

a large share of this market, the results of the study can strengthen the attention of dairy companies 

to more marketing strategy issues and value chain and thus lead to Pay more attention to marketing, 

competitiveness, cost orientation, product innovation and customer orientation. Market orientation 

is one aspect of organizational culture in which employees place the highest value on corporate 

profitability and customer retention through value creation.  

According to the research findings, the following suggestions are presented: 

1.Managers of dairy companies are advised to expand the basis of development and introduction 

of dairy products by gaining knowledge about the preferences and needs of customers. To be aware 

of the change in the preferences and needs of consumers, make marketing research to identify the 

needs of consumers a priority. 

2.Managers of dairy companies are advised to prioritize competitive intelligence in marketing 

research programs so that by obtaining information and reviewing the marketing strategies of their 

competitors, they can use the appropriate strategy to maintain their market share. 

3.The managers of dairy companies are advised to institutionalize the category of innovation 

over time, especially innovation and introduction of dairy products, in a highly competitive 

environment, and to be among the pioneers in the market in order to improve their market share. 

4.The value chain actually seeks to optimize all the governing activities in a company in order 

to increase its competitive advantage. Value chain is a set of activities of a company that is done in 

a chain to lead to the creation of value. This activity includes production, marketing and sales, 

support, research and development, human resources, information systems and infrastructure of the 

company. We can classify these activities or operations as core activities and support activities. The 

managers of dairy companies are advised to make more efforts to create a competitive advantage, 

especially in the cost price of dairy products, by modifying and modifying the operations within the 

company's internal architecture, which include organizational structure, controls, incentives, culture 

and people and integrated into the company value chain. To facilitate the future growth and success 

of the company through efficient construction of the company's internal operations and excellent 

performance in terms of production costs and gaining a sustainable competitive advantage. 
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 توسعه کشاورزی بر بازاریابی رقابتی هایتحلیل اثر استراتژی

 ارزش: )مطالعه موردی صنایع لبنی( زنجیره
 

 اللهیناصر سیف
 ایراندانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،  دانشکده علوم اجتماعی دانشیار گروه مدیریت

 (18/2/1401اریخ تصوی: ت -15/1/1401)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
 از رقابت یناشعمده آن  یهاو فرصت داتیکه تهد رییمداوم در حال تغ طیمح کیدر 

 دامه حیاتابقا و ها است، واسطهی زنو قدرت چانه یدر حال انجام، رقابت یستی، تنوع زدیشد
و  یهای رقابتاستراتژی بهآن  یو سازگار یرذیپبه عملکرد، انعطاف یکشاورز در بخش

 ابتیرق هایهدف از این پژوهش تحلیل اثر استراتژی .بستگی دارد یابیبازار نوآوری یهاوهیش
ه بکاربردی و  ،نظر هدف نوع پژوهش از ارزش است. زنجیره کشاورزی بر توسعه بازاریابی

مدیران،  همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق -یتوصیف، لحاظ ماهیت روش کار
 1400سال  ی لبنی در استان اردبیل درهافراوردهی تولیدی هاشرکت کارشناسان و کارکنان

ررسی باخ بآلفای کرون لهیه از روش تحلیل عاملی تأییدی و پایایی به وسروایی با استفادبود. 
. شد سازی معادالت ساختاری استفادهها از روش مدلتحلیل فرضیه و . جهت تجزیهشد
های یافته   اس بر اس. تحلیل شد و جزیهت Smart PLS و SPSSافزار ها با استفاده از نرمداده

-یمعن تأثیر مثبت وارزش  یزنجیره توسعهبر  زاریابی کشاورزیاستراتژی رقابتی باپژوهش، 
ه کنندهای تولیدحرکت شرکتتوانـد در هـای ایـن پـژوهش مـییافتـه .اردذگدار می

 .واقع شود ی ارزش مؤثرتوسعه زنجیره به سمت توجه بیشتر به محصوالت لبنی

 

 بازاریابی کشاورزیی ارزش، یرهزنجاستراتژی بازاریابی، : های کلیدیواژه

 JEL M30,M31,M37:طبقه بندی

 

 مقدمه

مايکل  مفهوم زنجیره ارزش براي اولین بار توسط

ارائه شد. زنجیره ارزش به دنبال بهینه ( 1985) پورتر

در  وکارکسبهاي حاکم در يک واحد کردن کلیه فعالیت

جهت افزايش مزيت رقابتی است. زنجیره ارزش 

 صورتبهاست که  وکارکسب ايهفعالیتاي از مجموعه

.  از پذيرد تا به خلق ارزش منجر شودزنجیروار انجام می

شود که استفاده   می علت ينا بهاصطالح زنجیره ارزش 

-میاضافه  افزودهارزشهر فعالیتی بر روي محصوالت 

(. در خصوص محصوالت لبنی Seifollahi,2017کند.  )

هايی مانند تامین تي ارزش عمدتاً شامل فعالیرنجیره

ها در سطح کارخانه است. در ها و مديريت آننهاده

ي ارزش شیر، عمدتاً گاوداران بیشترين مسائل را زنجیره

ي تلقی    پذيرترين عضو زنجیرهدارند و        آسیب

ی به دسترسبنابراين تغییرات قیمت و میزان ؛ شودمی

طبق تعريف  سازد.نهادها به شدت دامداران را متأثر می

 عبارت است از ارزش يرهیتوسعه زنجی، بانک جهان

 نیارتباطات سودمند متقابل ب تيتقو يتالش برا

استفاده از  يبرا گريکديها با که آن ياگونهها بهشرکت

 نیاعتماد ب توسعهو  جاديا یعنيبازار،  يهافرصت
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    کنند يارزش، همکار يرهیکنندگان در زنجشرکت

(Webber and Labaste,2011.)  زنجیره توسعه بهعالقه-

 میان در آگاهی افزايش از ناشی زيادي حد تا ارزش ي

 بازارهاي در موفقیت که است توسعه هايسازمان

تعامل و  را مستلزم کشاورزي محصوالت ترپیچیده

 از ي ارزش،زنجیره بازيگران بین ترگسترده همکاري

 فروشانخرده وکنندگان تولیدکنندگان،   تأمین جمله

ارزش در زنجیـره ارزش  ل ايجاديکی از عواماست 

ارتبـاط منطقـی بـین اعضـاء زنجیـره ارزش و 

تولید، فرآوري و  وريهمچنـین اقداماتی است که بهره

 (.Niazi,2019) دهدمی    بازاريابی را ارتقاء 

 هاي منحصر بهاي از توانايیمزيت رقابتی مجموعه

ر نفوذ به بازارها و برتري ب امکاناست که شرکت  فرد

             کند میرقبا را براي آن واحد فراهم 

((Camisón & López, 201l .بر اساس  یرقابت تيمز

 کي يبه ارزش در اجرا دنیرس اي جاديا یچگونگ

کنند می بیان  Kim et al.,2011. است یرقابت ياستراتژ

هاي شاخصتوان با توجه به هاي رقابتی را میمزيت

 يکی از کهبندي نمودهاي مختلفی طبقهگونهمختلف به

بودن، ها از حیث طوالنیبنديترين اين طبقهمهم

 به از آنید تحرك، انعکاسی بودن و توانايی رقبا در تقل

دو دسته مزيت رقابتی پايدار و مزيت رقابتی موقتی 

  است.    

 زيهاي رقابتی بازاريابی محصوالت کشاوراستراتژي

مانند مفهوم ه زیمحصوالت کشاورزي نبازاريابی 

 یابيرازانوع ب نيتفاوت که ا نياست. با ای ابيبازار یانهعام

 یابيبازار. است يیمحصوالت روستاخاص براي  طوربه

 دیتولاز است که  فرايندي ،کشاورزيمحصوالت 

به دست  اندن آنمحصوالت در مزرعه تا رس

 هايیتو شامل فعال گیردیمرا در بر  کنندهمصرف

 د،یتول در جهت يزيربرنامه ،نظیر يمتعدد یوستهپهمبه

 ،يبندبسته ،ي کیفیبندداشت و برداشت، درجه

 ،غاتیلتبو  ترفیعات فرآوري، ،انبار کردنونقل، حمل

)فرآوري  حالتونقل(، فضا )حملاز منظر  و فروش عيتوز

 بادر سطوح مختلف  تیمالک ( و انتقاليبندو بسته

 (.Vadivelu and Kiran,2013) است یابيبازار يهاکانال

ي عملکرد بلندمدت استراتژي رقابتی، يک برنامه

است که يک شرکت براي دستیابی به اهداف رقابتی، 

پورتر سه استراتژي مزيت رقابتی را  .دهدنظر قرار میمد

است: مزيت رقابتی رهبري هزينه، مزيت  مطرح کرده

 .(Porter,2008)يت رقابتی تمايز رقابتی تمرکز و مز

گذاري گزاف در به سرمايهکه هاي زيادي شـرکت

 رزشاايجاد مزيت رقابتی براي بهبود عملکرد مالی و نیز 

ر تأثی بر اين باورند کهاند، پرداخته بنگـاه تجـاري خود

د هاي ســازمانی بر عملکرمزيت رقابتی و اســتراتژي

 ها برايبر نیاز شـرکتتوجه اسـت و  قابل هاشــرکت

ز ادستیابی به مزيت رقابتی در بین رقبا در صنعت قبل 

ند کنهـاي ســـازمـانی تـأکیـد میاجراي اســـتراتژي

(Wijayanto,2019 .) 

Seifollahi (2019) بررسی در پژوهشی با عنوان 

نشان  مالی بر عملکرد بازارگرايی و ثبات مديريتی تأثیر

بازارگرايی در عملکرد مالی  و داد که ثبات مديريتی

 ,.Shahraki et alها تأثیر مثبت و معنادار دارند. شرکت

ارزش  يزنجیره لیبا عنوان تحل یپژوهشدر  (2019)

نشان  جينتا ینيبا نگرش کارآفر یالتیش يوکارهاکسب

 يادیص یافراد شاغل در تعاون التیکه سطح تحص ندداد

 گريدیعبارتدارد به ینيآفربا عوامل کار يداریرابطه معن

 يهایها در تعاوننهاده نیتأم تيريهر چه سطح مد

وکار، کسب ریسطح متغ ابد،ي شيافزا یموردبررس

 Feizollahzadeh et). ابديیم شيو فروش افزا یابيبازار

al., (2020 يمناسب برا يبا عنوان راهبردها يادر مقاله 

 يهایعاوندر ت يو صادرات محصوالت کشاورز یابيبازار

 جينتا به اين نتیجه رسیدند کهمنطقه آزاد ماکو  دیتول

استفاده از  يبرا يبازنگر -کارانهمحافظه ياستراتژ

  . استراتژي مناسب استها و رفع نقاط ضعف فرصت

Chamcham et al.,(2021)  با عنوان  یپژوهشدر

 يزنجیرهتوسعه  يشرویپ يهاعوامل مؤثر وچالش نییتب

ي هاافتهبر اساس يوسفند انجام دادند. گ ارزش گوشت

اطالعات  يدولت و فناور استی، سيتصادعامل اق تحقیق

           ارزش دارد. يزنجیرهنقش را در توسعه  نيترمهم

(2017) Puryusof & Saghaf با عنوان  يامقاله در

ارزش در  يزنجیرهتوسعه  يکارهاراه يبندو رتبه یبررس

منابع  نیعوامل تأمتیجه رسیدند که به اين ن هایتعاون

وکار و  و خروج از کسب تیبلوغ، تثب ،ینيکارآفر یمال

 يندهايرا در فرا نیانگیم نيشتریب یدولت يهاتيحما

مربوط  نیانگیم نيو کمتر هایارزش در تعاون يزنجیره



 939 ...اريابی کشاورزي هاي رقابتی بازتحلیل اثر استراتژي: اللهیسیف 

-Kavoosi وکار بوده است.کسب ياندازبه راه

Kalashami (2018) وان عوامل اثرگذار با عن يادر مقاله

 يزنجیرهدر توسعه  النیبر مشارکت نوغانداران استان گ

مساحت تلنبار،  نشان دادند يارزش محصوالت نوغاندار

نوغاندار از عملکرد  يمندتيعمر توتستان، سطح رضا

 دیتول نديتخم نوغان و سطح مشارکت زنان خانوار در فرا

دار در بر احتمال مشارکت نوغان میاثر مثبت و مستق

 ارزش نوغان دارد.  يزنجیره ياتوسعه يهاطرح

(2019 )Adhikari یابيبا عنوان بازار يادر مقاله 

 شدهتيبا ارزش باال: نقش تقو يهارهیو زنج يکشاورز

 ،ارزش يزنجیرهادغام  يدر راستا یبخش خصوص يابر

 يبرا توانندیارزش م يهارهینشان دادند که چگونه زنج

 دیمف يیو غذا يکشاورز يهاستمیمختلف س نفعانيذ

با عنوان  يامقالهدر  Devaux et al., (2018)باشند. 

به اين  ریارزش فراگ يزنجیرهو توسعه  يکشاورز ينوآور

و  ديجد ياز بازارها یناش يهافرصت نتیجه رسیدند که

 نيدر ا تاثیر دارد. يمحصوالت کشاورز رشدرو به 

در قالب  استراتژي رقابتی محصوالت کشاورزي ،پژوهش

تمايز و رهبري ، تنوع ،تمرکزشده است:  يسازمفهومزير 

 .هزينه

هاي اصلی و فرعی به صورت بر اين اساس، فرضیه

 زير قابل طرح است:

 

 فرضيه اصلی

 وسعهکشاورزي بر ت بازاريابی رقابتی هاياستراتژي

 ؟ارزش تأثیر معنادار دارد يزنجیره

 هاي فرعیفرضيه

تأثیر  ي ارزشبر توسعه زنجیره استراتژي تمرکز

 .داردمعنادار 

 ریارزش تأث يزنجیرهبر توسعه  تنوع ياستراتژ

 معنادار دارد.

 ریارزش تأث يزنجیرهبر توسعه  ي تمايزاستراتژ

 معنادار دارد.

 يزنجیرهبر توسعه  رهبري هزينه، ياستراتژ -4

  معنادار دارد.  ریارزش تأث

 مدل مفهومی تحقيق  

با توجه به پیشینه تحقیق و مبانی نظري ذکرشده، 

است. بر اين  1 چارچوب پژوهش حاضر به صورت شکل

 متغیر وابسته و هاي رقابتی بازاريابیاستراتژي اساس،

  ارزش متغیر مستقل هستند.زنجیره  توسعه

 

 
 . چارچوب مدل مفهومی پژوهش1 کلش

 

 روش پژوهش

هاي ياثر استراتژتحلیل هدف از اين پژوهش تبیین 

ژوهش پ .ي ارزش بودرقابتی بازاريابی بر توسعه زنجیره

حاضر به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردي و ازلحاظ 

ت و به ماهیت و روش از نوع مطالعات همبستگی اس

دلیل استفاده از پرسشنامه از نوع تحقیقات کمّی به 

شامل مديران و  ،پژوهش جامعه آماري د.روشمار می

هاي تولیدکننده محصوالت لبنی کارشناسان در شرکت

نفر  191ی و مورگان سه به جدول کرججکه با تو است

تصادفی ساده  گیرينمونه عنوان حجم نمونه با روشبه

ها . براي گردآوري دادهانتخاب شدند (بودن در دسترس)

 يي ارزش )زنجیرهاستاندارد زنجیره پرسشنامهاز دو 

پرسشنامه سؤال و  9( با 2003،ارزش سوففورد

)تمرکز، بعد  4داراي  بازاريابی رقابتی هاياستراتژي

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-32-9648-0_16#auth-Rajendra-Adhikari
https://hpaper.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c
https://hpaper.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c
https://hpaper.ir/%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%b4%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%d9%87%d8%a7%db%8c
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استفاده شده سوال  31 ( وتمايز، تنوع، رهبري هزينه

براي پاسخ به سؤاالت استفاده  لیکرت از مقیاس است که

 Smart plsو  SPSSافزار ها با استفاده از نرمدادهشد. 

 .  شد وتحلیلتجزيه

 

 جمعيتی پاسخ دهندگان هاييژگیو 

بررسی قرار  پرسشنامه که مورد 191ز مجموع ا

 و فوق ديپلمدرصد داراي مدرك تحصیلی  15گرفت، 

 25درك تحصیلی لیسانس، درصد داراي م 60ديپلم، 

. لیسانس بودند درصد داراي مدرك تحصیلی فوق

سن،  بودند. از نظر خانم %2/15از کارکنان آقا و  8/84%

نفر،  -125سال ) 45تا  30بیشترين فراوانی به افراد 

نفر،  40سال ) 29تا  25( تعلق داشته و افراد 65%

رار قد هاي بع( در رده%6/13نفر،  26به باال ) 46(، 21%

داشتند. همچنین از بین پاسخ دهندگان پرسشنامه، 

 مجرد بودند. %33متاهل و  65%

 از اعتبار صوري و هاپرسشنامهروايی براي تعیین 

 عیینت آلفاي کرونباخضريب با استفاده از  نیز پايايی آن

 نباخکه مقدار ضريب آلفاي کروشده است. با توجه به اين

ره ها در جدول شماسازهبراي هر يک از  شدهمحاسبه

 توان نتیجه گرفت کهاست، می 7/0از  تربزرگ( 1)

از پايايی قابل قبولی  شدهیطراحي هاپرسشنامه

برابر  ی ضريب آلفايطورکلبه (.1)جدول  استبرخوردار 

دهنده همگنی درونی قابل قبولی نشان 7/0يا بیشتر از 

زاي تمام اجقابل قبولی به اين صورت که تا حد است. 

 است. يک مقیاس، يک مفهوم يکسان را بیان کرده

دهد چقدر معیاري است که نشان می روايی واگرا

 کهاي عوامل متفاوت واقعا باهم تفاوت دارند. در يسنجه

 پرسشنامه براي سنجش عوامل مختلف سؤاالت متعددي

بنابراين الزم است که مشخص شود اين  ،شودمطرح می

. ز بوده و باهم همپوشانی ندارندسؤاالت از يکديگر متماي

چقدر سؤاالت يک عامل با  دهدمی روايی واگرا نشان

سؤاالت ساير عوامل تفاوت دارند. اين معیار يکی از 

گیري در روش هاي اندازهمعیارهاي اصلی برازش مدل

PLS هاي است و بر اساس بارهاي عاملی مربوط به گويه

بر همبستگی پايین روايی واگرا . شودهر سازه تعیین می

هاي يک متغیر پنهان با يک متغیر غیر مرتبط با سنجه

 آن )از نظر پژوهشگر( اشاره دارد.
هاي مرکزي و ضريب پايايی سؤاالت و شاخص -1جدول 

 پراکندگی
 انحراف معیار میانگین آلفاي کرونباخ سازه ها

 69/0 21/3 72/0         تمرکز                     

 62/0 39/3 68/0 تنوع

 73/0 71/3 73/0 تمايز

 68/0 54/3 65/0 رهبري هزينه

 68/0 76/3 84/0 ي ارزشتوسعه زنجیره

 

اين معیار در روش حداقل مربعات جزئی از دو طريق 

شود. يکی روش بارهاي عاملی متقابل است سنجیده می

هاي يک سازه را با که میزان همبستگی بین شاخص

کند و هاي ديگر مقايسه میزهها با ساهمبستگی آن

است که در  روش ديگر معیار پیشنهادي فورنل و الرکر

فورنل  زعمبه. اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است

قبول است که روايی واگرا وقتی در سطح قابلو الکر، 

هر سازه بیشتر از واريانس اشتراکی بین آن  AVEمقدار 

دار ضرايب همبستگی هاي ديگر )مربع مقسازه و سازه

 ها( در مدل باشد. بین سازه
 

 معیار فورنل و الرکر -2جدول 
 توسعه زنجیره ارزش استراتژي رقابتی بازاريابی محصوالت کشاورزي  

  815/0 استراتژي رقابتی بازاريابی محصوالت کشاورزي

 649/0 766/0 ي ارزشتوسعه زنجیره
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 هاي تحقیق(: يافته. مدل در حالت معناداري )منبع2شکل

 

 
 هاي تحقیق(. مدل در حالت ضرايب مسیر )منبع: يافته3شکل 

 

 برازش کلی مدل

و بخش  گیرياندازهپس از بررسی برازش بخش 

 GOF ساختاري مدل، برازش کلی مدل از طريق معیار

 بینیپیشکه شاخصی براي بررسی برازش مدل جهت 

آن  ؛ که مقدارشود، استفاده میاست زادرونمتغیرهاي 

و مقادير نزديک به يک نشانگر  است بین صفر تا يک

بینی کلی و توانايی پیش کیفیت مناسب مدل هستند

ريق ط.  اين معیار از دهدمیقرار  موردبررسیمدل را 

 :شودرابطه زير محاسبه می

509/0=49/0× 53/0GOF = √average 

(Commonality) × average (R2)= 
 

 برازش مدل هايشاخص خالصه -3جدول

 خالصه برازش مدل

 مدل برآورد شده مدل اشباع  

 SRMR 080/0 080/0شاخص 

d_ULS 568/0 568/0 

d_G 185/0 185/0 

 

عنوان که به 36/0 و 25/0، 1/0با توجه به سه مقدار 

شده معرفی GOF يبرامقادير ضعیف، متوسط و قوي 

ازش مناسب ي بردهندهآمده نشاندستاست. مقدار به

 مدل است.

Henseleret al(4014) نیانگیدوم م شهيك رالم 

  را براي( SRMR) 1مربعات باقیمانده استانداردشده

معرفی  PLS-SEM برازش مدل در یيکوین ريیگاندازه

 نیمع هاي بدتواند براي اجتناب از مدلاند که میکرده

هاي فالمتوسط مقدار اخت SRMRاستفاده شود.  شده،

 هاي مشاهده شده و قابل انتظار راهمبستگی نیب

 ابیيمطلق از برازش مدل ارز ريیگاندازه کيعنوان به

تا  06/0نقطه برش  Hu and Bentler(1999)کند.می

ر روش حداکثر احتمال برآورد د SRMR براي 11/0

 براي 1/0کوچکتر از  زانیاند. اگرچه مکرده شنهادیپ

SRMR کم   زانیاما م ،است نشانگر برازش قابل قبولی-

با . خوب مدل است لییشانگر برازش خن 05/0 تر از

توان گفت که می ل،یتحل نيدر ا SRMR مقدار توجه به

 .داراي برازش قابل قبولی است شنهاديیمدل پ

Dijkstra and Henseler(2015)  را به عنوان دو

 کسيماتر نیف بالروش متفاوت براي محاسبه اخت

ضمنی معرفی  انسيکووار کسيو ماترتجربی  انسيکووار

تجربی و  انسيکووار کسيماتر نیگر تفاوت با کنند. می

                                                                                  
1. Standardized Root Mean Square Residual (SRMR) 
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 نيکوچک باشد، ا لییضمنی خ انسيکووار کسيماتر

شود؛ نسبت داده می ريیگخطاي نمونه به مقدار کوچک

 کسيماتر نیفاوت ببنابراين در تحلیل حاضر ت

 شینا ضمنی انسيکووار کسيو ماتر تجربی انسيکووار

 و مدل برازش مناسبی دارد. ستین ريیگاز خطاي نمونه

 گيري و پيشنهادهاجهينت

 يسازکپارچهيبر  یمبتن یرقابت يهاياستراتژ

 یبترقا يهاياستراتژ .ارزش است يزنجیرهها در تیفعال

ل محصو کيارزش  شيافزا يبرا ازیمورد ن يهاتیبر فعال

مبتنی بر د مروزه در اقتصاا خدمات تمرکز دارند. اي

هايی قدرت رقابت و توسعه دارند که از شرکت ،دانش

بع منا. هاي فکري و ناملموس بیشتري برخوردارندسرمايه

 بهبود وقادر به  شرکت شرکت زمانی با ارزش هستند که

نکته  ارتقاء کارآمدتر تولید باشند. داشتن مزيت رقابتی،

کت هاي شرو قابلیت استها حائز اهمیت درباره شرکت

 یطها، دانش و رفتارهايی است که در ترکیبی از مهارت

 ها، فرايندها وزمان وجود دارد و در افراد، سیستم

 کالت. برخـی از مشـکندپیدا    می انعکاسساختارها 

 يزنجیرهصنعـت لبنیـات کشـور ناشـی از نواقـص 

سـاختاري درون صنعـت  کالتمشـ، ارزش ايـن صنعـت

 يگذارسیاسـت         ناشـی از  التسـاير مشـکو 

، کشـور در حـوزه نظـام مالیاتـی النسـطح بخشـی و ک

در  هـاي ترجیحـیاعمـال تعرفه  بیمـه، نـرخ ارز نحـوه

ز اهـا بـوده کـه بـر کلیـه صنايـع کشـور توافقنامه

راستا بـا جملـه صنعـت لبنیـات اثرگـذار هسـتند. هم

-عـت، بـروز عوامـل پیشهـاي موجـود در صنچالش

 ات آنالمللـی و اثـرهـاي بینبینـی نشـده نظیـر تحريم

خ میـن مـواد و تجهیـزات خارجـی، نوسـانات نـرأدر ت

نیـز بـه کاهـش تـوان رقابتـی ايـن صنعـت و  ارز

 منجر شده است. هـاي صنعـتتشـديد ضعف

درك  يبرا يدیچارچوب کل کيارزش  يهارهیزنج

 يبه مشتر دکنندهیتول محصول از کيکت حر یچگونگ

 یارزش ابزار مهم رهیزنج دگاهيد ب،یترت نياست. به ا

 درك  يبرا

 شيافزا يهاسمیکسب و کار، مکاني تجار روابط

-بهره شيافزا يبرا يتوانمندساز يبرا يیهاو راه يیکارا

اهمیت  حاضر یقحق. تکندیم و ارزش افزوده فراهم يور

تر را که کم ارزش یرهزنجتوسعه  واستراتژي بازاريابی 

 کند. یم يید، تأاست موردبحث قرارگرفته

 کهين، با توجه به ااصلیدر تحلیل فرضیه   

(05/0P<است، بنابراين )  فرض صفر رد و فرض مقابل

سعه توا بازاريابی ب رقابتی هايشده و بین استراتژي یدتائ

جه به ووجود دارد. با ت داريارابطه معن ارزشزنجیره 

به ازاي تغییر در هر يک واحد  مسیر ضريبمقدار 

واحد  70/0بازاريابی، رقابتی هاي همسوسازي استراتژي

ردد. گمی           تغییر حاصل  ارزشدر عملکرد زنجیره 

 رقابتی هاياستراتژي    چقدر همسوسازي  يعنی هر

همسو  بهتر و بیشتر ارزشبا زنجیره            بازاريابی

 . يابدافزايش می ارزشعملکرد زنجیره  باشد

 ینهدر زم یقاتتحق یناز اول يکی یقتحق ينا

ت. اس ارزش یرهزنجتوسعه با مفهوم  يابیبازار ياستراتژ

 (2022)هاي           هاي اين پژوهش با يافتهيافته

Feizollahzadeh et al.,        و et al., (2018) Devaux 

 همسو است.

 یارياست و بس یرقابت یاربسبازار  چون صنعت لبنی 

ر را بازا يناز ا یسهم بزرگ کنندیم یها سعاز شرکت

تواند توجه یمنتايج پژوهش  ينکنند، بنابرا تصاحب

هاي لبنی به موضوعات استراتژي هايبیشتر شرکت

ق و از اين طري را تقويت کند ي ارزشرقابتی و زنجیره

ه ز، تنوع و هزينمنجر به توجه بیشتر به تمايز، تمرک

 هايبازارگرايی يکی از جنبهپايین و بازارگرايی گردد. 

سازمانی است که در آن کارکنان باالترين ارزش فرهنگ

را به سودآوري بنگاه و حفظ مشتري، از طريق ايجاد 

ري دهند. بازارگرايی يک نوع هنجار رفتاارزش برتر می

ريق يافته و از طاست که در سرتاسر سازمان گسترش

ي بازار و نوآوري، پاسخگوي نیازهاي حال و آينده

بتی هاي بازار گرا داراي مزيت رقاشرکت   مشتري است. 

-می در سرعت پاسخگويی به نیازهاي بازار و مشتريان

ر ها و تهديدات بازاباشند؛ همچنین در پاسخ به فرصت

توجه به ترجیحات و کنند. می اثربخش عمل

ريابی انجام تحقیقات بازاطريق  ي مشتريان ازهاخواسته

و همچنین تالش بیشتر به افزايش ارزش محصول در 

يت افزايش درنهامراحل مختلف تولید محصوالت لبنی و 

 د. کارايی و کاهش هزينه سهم بازار خود را ارتقاء دهن
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 هاي کاربردييشنهادپ

هايی به شرح یشنهادپهاي پژوهش با توجه با يافته 

 ود:شزير ارائه می

هاي فراوردهیدکننده تولي هاشرکتبه مديران  -1

شود مبناي توسعه و معرفی محصوالت یملبنی توصیه 

ترجیحات و نیازهاي  دربارهلبنی را با کسب آگاهی 

از  روزبهمشتريان گسترش دهند. براي داشتن آگاهی 

انجام  کنندگانمصرفتغییر در ترجیحات و نیازهاي 

راي شناخت نیازهاي تحقیقات بازاريابی را ب

 هند.را در اولويت کار خود قرار د کنندگانمصرف

قريباً همگن بودن محصوالت لبنی به تبا توجه به  -2

شود، ي تولیدکننده توصیه میهاشرکتمديران 

ر را دارزش  يزنجیرهتوسعه  در رهبري هزينه ياستراتژ

حصوالت تا با تولید مقرار دهند ي خود هابرنامهيت ولاو

وري و کاهش نی در مقیاس گسترده، افزايش بهرهلب

قیمت تمام شده محصوالت لبنی بتوانند توان رقابتی 

 خود را بهبود ببخشند.

ريزي با برنامه توانندلبنی می هايمديران شرکت -3

 ولیدهاي تدر راستاي استفاده بهینه از نهادهبلندمدت و 

 ه خلقب در فرايند زنجیره ارزش افزوده و ايجاد ارزش

مزيت رقابتی پايدار در میان رقباي داخلی و خارجی 

دست يابند و با کاهش هزينه تولید و به دنبال آن 

کاهش قیمت و افزايش سهم خود در بازار و همچنین 

 افزايش فروش داخلی و نفوذ در بازارهاي خارجی و يا

 افزايش سهم در بازارهاي خارجی به اهداف سودآوري و

 .يابند توسعه صادرات دست

شود که یمي لبنی پیشنهاد هاشرکتبه مديران  -4

 شدهتماميژه در قیمت وبهبراي ايجاد مزيت رقابتی 

به تعديل و اصالح عملیات معماري  محصوالت لبنی

ها، داخلی شرکت که شامل ساختار سازمانی، کنترل

ها، فرهنگ و افراد هستند و با زنجیره ارزش مشوق

هتمام بیشتر بورزند تا از شرکت عجین شده است، ا

طريق کارا ساخت عملیات داخلی شرکت و عملکرد عالی 

در زمینه هزينه تولید و کسب مزيت رقابتی پايدار رشد 

 ی شرکت را تسهیل کنند.آتو موفقت 
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