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 چکیده
ست که     خرما از صوالت مهمی ا صن   می توان با مح سترش  ش  ،ایع فرآوری و تبدیلی مرتبط با آنگ سب در     ،ترارزش افزوده بی شتغال منا ا

ضمین   ست  تکوینی و پاک غذایی طیب، و به طور کلی غذای طیب خرمای د.کرمناطق خرما خیز را ت  هماهنگی کامل بدن ساختار  با و  ا

شتن  ،ذائقه با تمطابق .دارد سم  سازنده  و مفید اثر دا شتن  و روح و برای ج ضر  اثر ندا  غذای طیب دیگر هایجمله ویژگی از تخریبی و م

ست.       .دباش می ستفاده قرار گرفته ا صول  واژه طیب به عنوان یک صفت کیفی برای موضوعات متعددی در قرآن مجید مورد ا برکت یکی از ا

ست  ست که اثرگذاری    . مبنایی طیب ا صل بررسی الزاماتی ا ضمین می    هدف این ا  نماید.های محصول و کسب و کار را فراتر از حد معمول ت

در این مقاله به بررسی معیارهای ارزش افزوده   .باشد های این اصل، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در زنجیره تولید محصول می   از مولفهیکی 

 طیب در زنجیره تولید خرمایشااده شاابکه فروش، ارزش معادل واردات و ارزش رقابتی ایجاد از جمله بهبود اسااتراتژی برند،  اقتصااادی

  .پرداخته شده است

 ارزش افزوده اقتصادی. برکت، غذای طیب، خرما، کلمات کلیدی:

 . مقدمه1

ساز است عالوه بر اینکه بر جسم انسان اثرگذار است و موجب رشد، تقویت و بر اساس نگرش اسالم غذا یک حقیقت سرنوشت

دیدگاه کیفیت محصوالت غذایی شود بر کل فضای رفتار، اخالق و روان انسان نیز اثر گذار است. بر اساس همین ترمیم آن می

های صادر شده در دین تحت تأثیر عوامل مادی و معنوی مرتبط با فرایند تولید تا مصرف است به این جهت آداب و دستورالعمل

بر اساس این نگرش همه عوامل مرتبط با فرایند تولید در همه مراحل  های مادی است و هم معنوی.اسالم هم شامل دستورالعمل

طیب یک محصوالت در راستای حفظ اصالت، طبیعت، حدود و حقوق عوامل مرتبط تنظیم شوند. مدل ارزیابی کیفیت باید 

یابد تا بیشترین مراقبت را در طول فرایندهای غذایی استاندارد فرایندی است که در طول زنجیره تولید تا مصرف استقرار می

 ت غذایی را برای انسان فراهم کند. اعمال نماید و امکان استفاده از خواص برتر محصوال

شناسانه اسالم طراحی شده است و الزامات آن در قالب استانداردهای فرایندی و سیستمی بر نشان طیب بر اساس مبانی هستی

های کیفیت از جمله گردد. این نشان فاصله معناداری با سایر نشانهای متقاضی اعمال میروی محصوالت، خدمات و سازمان
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ترین محصوالت مورد نیاز برای استقرار تمدن نوین اسالمی ان حالل دارد و مظهر کامل سبک زندگی اسالمی و یکی از شاخصنش

دادن به علم و فناوری را نیز به نمایش ها استانداردهای طیب، نحوه اثرگذاری نگرش توحیدی در جهتاست؛ عالوه بر این

نشان طیب نماد سبک زندگی اسالمی   علم و فناوری را به سمت حیات طیبه سوق دهد. تواند جریانگذارند؛ این اثرگذاری میمی

 کند.است که کیفیت محصوالت و خدمات را با رویکرد فرایندی و جامع ارزیابی می

تواند به دهد که واژه طیب به دالیل زیر میالسالم( نشان میبررسی متون اسالمی )قرآن مجید، احادیث و ادعیه معصومین علیهم

 باشد:ترین عنوان برای استانداردهای کیفیت محصوالت و خدمات عنوان مناسبت

 دیاست که در قرآن مج یزندگ تیفیسطح ک نیباالتر بهیط اتیاست؛ ح بهیط اتیشاخص و نماد ح بیواژه ط -

 شده است. یمعرف

مختلف زندگی به کار رفته است و از نظر السالم واژه طیب در موضوعات در آیات قرآن مجید و روایات معصومین علیهم -

 استانداردهای زندگی را داراست. معنایی نیز ظرفیت تبدیل شدن به عنوان کلی

ست ک       شور ا سیار مهم ک صوالت ب شت می   خرما یکی از مح ستان تاکنون ک صول یک غذای طبیعی و   . این شود ه از دوران با مح

نظر تغذیه و سالمت  . خرما چه ازران در همه ادوار تاریخ بوده استفقی و باشد و خوراک مهمی برای کودکان، شاهانپرارزش می

تواند در تأمین نیازهای بازار داخلی و  الت مهمی است که می محصو  خرما از. شد باای میاهمیت ویژه و چه ازنظر اقتصادی دارای 

ری و تبدیلی مرتبط با آن، ارزش افزوده  ایع فرآوگسااترش صاان با ایجاد وو  فتی کشااور نقش مهمی ایفا کندنیز صااادرات غیر ن

وری و صادرات  فرآ، رو تولید از این .تر و اشتغال مناسب در مناطق خرما خیز را تضمین کند   بیشتر، صادرات محصوالت با ارزش   

تحمل و  های منحصاار به فرد نظیر مقاومت به خشااکی و کم آبی خرما به دلیل ویژگی ای برخوردار اساات.خرما از اهمیت ویژه

ست  اعد آب و خاک در زمره معدود گونهشرایط نامس   ست که توان سان در سرزمین     های گیاهی ا سکان ان های گرم و  ه گسترش و ا

صل  سازد )  خیز دنیای قدیمغیر حا ساس آمار   .(1را امکان پذیر  سال    FAOبر ا میلیون تن خرما در دنیا   1/7حدود  2008در 

ست. مصر به عنوان بزرگتر     شده ا درصد از کل    3/18میلیون تن در جهان حدود  3/1ین تولید کننده خرما با تولید حدود تولید 

تولید جهانی را در اختیار داشته است. عربستان، ایران، امارات، الجزایر، پاکستان، سودان، لیبی، چین و تونس به ترتیب ده کشور 

 (.2)تولید کننده خرما در جهان هستند بزرگ 

ضر با توجه  سانات قیمت نفت و آ  در حال حا صاد تک محصولی لزوم بازنگری ژرفی را در     سیب به تغییرات و نو شدید اقت پذیری 

ست   شور به منظور یافتن راه     سیا صادی ک سعه اقت سعه  های تو شود ایجاب می  هایی که منجر به تو کند. با  درآمدهای غیر نفتی 

صاد ایران دارد  توجه به اهمیتی که ب شاورزی در اقت صورت      ، حدود خش ک شاورزی  صادرات غیر نفتی ایران از بخش ک سوم  یک 

م وابسااتگی آن به تکنولوژی های اقتصااادی کشااور و عدین این بخش نساابت به سااایر بخشیی گیرد، و با توجه به ارز بری پام

اشند بخشی   ، اقتصادی و فرهنگی دارای برتری نسبی ب  محصوالتی که از نظر شرایط اقلیمی  توان با توسعه صادرات   پیچیده، می

تواند در ر حال توسااعه از جمله ایران که میهای اقتصااادی در کشااورهای دیکی از بخش از ارز مورد نیاز کشااور را تامین نمود.

 (.3)ری داشته باشد بخش کشاورزی است ، ارز آوری و در توسعه اقتصادی نقش موثرت، ایجاد درآمدزایی اشتغال

  لذت بودن، طبع و ذائقه با مطابق نتیجه در دارد؛ کامل هماهنگی بدن سااختار  با که اسات  تکوینی و پاک غذایی طیب، غذای

شتن  پی در بودن، بخش شتن  و روح و جسم  برای سازنده  و مفید اثر دا  طیب غذای های ویژگی جمله از تخریبی و مضر  اثر ندا

یک محصول یا سیستم طیب    باشد.  می محصوالت های اختصاصی در تولید   هدف از مطالعه حاضر تبیین معیار ارزش   .باشند  می

 .(4) باشدمحیطی میزیستدارای هدف / طرح و برنامه برای تولید و انتشار دائم آثار حیاتی در ابعاد مادی، معنوی، فردی، اجتماعی و 

 . مواد و روش ها2

 طیب در زنجیره تولید خرمایذیل اصل برکت  معیارهای ارزش افزوده اقتصادی   بررسی  جهت تحلیلی مطالعه یک حاضر  مقاله

 در زنجیره تولید خرمایبهبود استراتژی برند، شبکه فروش، ارزش معادل واردات و ارزش رقابتی ایجاد شده های معیار در این راستا .است

   .ه استمورد بررسی قرار گرفت
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 نتایج و بحث. 3

های محصول و کسب و    هدف این اصل بررسی الزاماتی است که اثرگذاری   یکی از اصول مبنایی در طیب، اصل برکت است.           

نماید. به عبارت دیگر یک محصول یا سیستم طیب دارای هدف / طرح و برنامه برای تولید کار را فراتر از حد معمول تضمین می

ارزش های اصل برکت  باشد. یکی از مولفه محیطی می و انتشار دائم آثار حیاتی در ابعاد مادی، معنوی، فردی، اجتماعی و زیست  

صادی  ست    اقت صول ا صلی بدن( و   ) توان به اثرگذاری، ارزش غذاییای آن می، از دیگر معیارهویژه در تولید مح تامین نیازهای ا

 نظام مدیریتی اشاره کرد.

 :در تولید خرمای طیبارزش افزوده اقتصادی  هایشاخص
 

   بهبود استراتژی برند. 1

شاخص از   صادی می مهمترین  ستراتژی برند )ارزش ویژه برند  توان به های ارزش افزوده اقت شتری(     -بهبود ا صویر ذهنی م  بهبود ت

مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد. در بخش خدمات، برنااادها باااه   مقوله برندسازی و اشاره نمود.

اوان راهی سریع برای شناسایی   ال ل یدر ذهن مشتریان هستند. در م تصویرایجاد  و متمایز ساختن خود وعن اس   مان ابعاد قاب

تند و باه برجسته وف باه آن هسطابی معیای بازارهتراتژیاس رکه اکث یر برند مهمترین چیزی استیاک محصول یا خدمت، تصو

تأثیری که  د و از طریقبرقاراری ارتباط باا مشاتریان دارندماتی ساعی در ی خهاکردن آن گرایش دارند. برای این منظور بخش

شتریان از   شده می خبر ادراک م صویر نگذاردمات دریافت  ساخت یک برند    .دکننمی تری ایجادش ی مطلوب در ذهااااان مد، ت

س  در بازار، هدف قدرتمند س ب س ازمانیاری از  بیش از ی ش ارز تواناااادد تجاری میند که برنامالی بر این عقیدهان ت. متخصص  ها

س ت مس د رد دتنها یک ابزار کارآمر ارزش متداول ایجاد نماید. امروزه برند دیگ ست که    د برن. تدیران نی ستراتژیک ا یک الزام ا

برندهای  . (6د )ینماهای رقابتی پایدار کمک میاد مزیتین ایجنهمچ تریان وش برای م ترش ق ارزش بیخلت ا را در جههازمانس 

اه محص   موفق باعث  ازایش اعتماد ب ام و شناسایی بهتر خدمات     والت و خدمات ناملموس میاف اه تجس شوند و مشتریان قادر ب

س وند. همچنش یها مآن ص    باالیی از ارزش  طحین  شتری، ق ضایت م س ویژه برند میزان ر  شطح وفاداری را افزاید خرید مجدد و 

یجاد و حفظ ای فراوانی به منظور اهالشد کاااه تانکرده( بیان 2008کیم و همکاران، به نقااال از ) (. امبر و همکاران5) دهدمی

ری گیذا انادازه صورت بگیارد. ل ها باید  ی بر مشتری به منظور شناسایی اهمیت ارزش مشتری برای شرکتد مبتنارزش ویژه برن

ست. ارتباط ب اتی تری در بازاریابی برند حیش ر مبی د مبتنویژه برنارزش  ش ا سب ب هی از راهتری یکا م شد ای منا و ترقی و   رای ر

اد ا    ازایش ارزش برن اه منظور افزایش سطح وفاداری به برند و ارزش ویژه برند و رفع نیازهای مشتریان در    ساف این ب ت. همچن

 (.  6)ود تریان استفاده نممشافع د برای افازایش مننمهطهاای بازاریاابی رابتاوان از فعالیتبخش خادمات، مای

 شبکه فروش. 2

های مدیران بازاریابی و تولیدکنندگان، انتقال کاالهای تولیدی خود به بازارهای هدف اسااات. بر این                  کی از مهمترین چالش ی

گیری در خصوص شیوه انتقال کاال به محل خرید یا مصرف، از جمله تصمیمات مهمی است که مدیر بازاریابی با        اساس تصمیم  

ست. اهمی  صوص کانال     آن مواجه ا شده در خ صمیمات اتخاذ  ست برای      ت ت شرکت مجبور ا ست که  های توزیع، به این دلیل ا

کشد یک سیستم توزیع بطور مطلوب مستقر مدتی طوالنی به این تصمیمات پایبند و متعهد بماند. چراکه چندین سال طول می

 محصول انتقال وظیفه آن حالت ترینساده در که است بازاریابی آمیخته اجزای از یکی توزیع .شود و به آسانی قابل تغییر نیست   

 در را کاال که اساات این توزیع مدیریت وظیفه مهمترین دیگر عبارته ب. دارد عهدهر ب را مشااتری خرید محل به تولید محل از

  یا کاال که است  وابسته  افراد و هاسازمان  از ایمجموعه توزیع کانال. دهد قرار بالقوه مشتریان  دسترس  در مناسب  مکان و زمان

 متصاال یکدیگر به را کاال مشااتریان و تولیدکننده توزیع، کانال. دهدمی قرار نهایی مشااتریان دسااترس در را نظر مورد خدمت

 ایواسطه  نوع هیچ آن در که است  مصرف  به تولید از روش مصرفی  محصوالت  برای توزیع کانال ترینساده  و ترینوتاهک. کندمی

 محصوالت فروش و هاباغ داخل در و جالیز کنار در میوه فروش پستی، سفارش طریق از فروش خانه، به خانه فروش. ندارد وجود
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 هاواسطه  که باورند براین ایعده دهندمی تشکیل  را توزیع کانال ارکان هاواسطه  .هستند  روش این از هایینمونه تولید محل در

ست  ضروری  غیر هاآن نقش و شوند می محصوالت  قیمت افزیش باعث سخ  در .ا سطه  نقش گفت باید پا   کرد کم توانمی را هاوا

سطه  تعداد هرچه. شود نمی توزیع هایهزینه کاهش به منجر هاآن حذف اما شتر  هاوا سب  شود،  بی صرف  مورد در اطالعات ک   م

 (.7) شد خواهد دشوارتر نیز ها آن بر کنترل اعمال و نهایی کننده

 معادل واردات ارزش. 3

 محصااوالت واردات و حقیقی ارز نرخ کشاااورزی، محصااوالت تولید ارزش وارداتی، محصااوالت قیمت شاااخص متغیرهای بین

  همچنین. یابد می کاهش کشاورزی محصوالت واردات ،متغیرها این از هریک افزایش با یعنی، د؛دار وجود منفی رابطه کشاورزی

 د،دار داشته  وجود مثبت رابطه کشاورزی  کاالهای واردات و اقتصاد  بودن باز شاخص  و سرانه  تصرف  قابل آمد در متغیرهای بین

 (.8) یابدمی افزایش نیز کشاورزی محصوالت واردات میزان متغیرها این از یک هر افزایش با که معنی این به

 هارزش رقابتی ایجاد شد. 4

ستراتژی طی سال های اخیر، م  مطرح  های زیادی درباره مزیت رقابتیهای رقابتی قرار گرفته و بحثزیت رقابتی در مرکز بحث ا

باشد. از یک طرف، مزیت رقابتی به معنای بازده بیش   ریف دقیق از مزیت رقابتی مشکل می ه یک تعئشده است. با این وجود، ارا  

ترین مرتبط شااده اساات. ولی رای  نتظاراتاز حد معمول تلقی شااده و از طرف دیگر، مزیت رقابتی به عملکرد بازار ساارمایه و ا

زینه افزایش تعریف مزیت رقابتی در ادبیات اسااتراتژی رقابت و در چارچوب خلق ارزش، هر آنچه موجب گردد درآمد بیش از ه

 9) دن کنآمد باالتر از حد نرمال تعریف می    مزیت رقابتی را حفظ در  ( 1993پیتراف )و  (2003) تبمل را .کند پیدا می  ییابد، تجل  

صورتی که بنگاه در مقایسه با متوسط نرخ سود اقتصادی به نرخ باالتر سود        ( در 2000). به عقیده بسکانو، درانو و شانلی   (10و 

کنند  عنوان می( 2001)سالونر، شپارد و پودونلی    .(11)شد  بارقابتی می اقتصادی در بازار یکسان دست پیدا کند، دارای مزیت    

تر از ها را با ارزشتواند خدمات یا کاالهایی را تولید کند که مشااتریان آناین معناساات که بنگاه میمدتاً به که مزیت رقابتی ع

سایر رقبا تلقی می   کاالها یا خد شده  ستراتژی   ( 1985از طرف دیگر پوتر ) .(12) کنندمات تولید  مزیت رقابتی را در چارچوب ا

.  (13) دکنگاه در محیط رقابتی قلمداد میعنوان تعیین موقعیت بنرا به  وی اسااتراتژی رقابتی .رقابتی مورد توجه قرار می دهد

هدف از استراتژی رقابتی، تدبیر بازار از طریق درک و پیش بینی عوامل اقتصادی به ویژه رفتار سایر رقباست. استراتژی رقابتی،       

شد.      سط رقبا قابل تولید نمی با صولی را تولید کند که تو ستراتژی     موجب می گردد بنگاه مح ستراتژی رقابتی، ا بدین ترتیب، ا

ارد. وی مطرح مزیت رقابتی در مرکزیت عملکرد بنگاه رقابتی قرار د     (. به عقیده پورتر،   14) اسااات برای خلق بازار رقابت ناقص    

های  ینههای ایجاد شااده از هزباشااد به نحوی که ارزشه بنگاه برای مشااتریان میئهای قابل اراکند که مزیت رقابتی ارزشمی

 شند.مشتری باالتر با

 عوامل این کسب در دهندمی نوآوری به که اهمیتی سطح به توجه با هستند  بازار سهم  و رقابتی مزیت دنبال به که هاییشرکت 

این . کند حفظ و بنا را رقابتی مزیت تا کندمی کمک شرکت  به عامل چهار (.15) بود خواهند موفق اهمیت میزان همان به مهم

سخ  و نوآوری کیفیت، برتر، کاراییعوامل عبارتند از:  شتری  به گوییپا صول  عوامل این از کدام هر. م  متمایز صالحیت  یک مح

  هایهزینه به رسیدن  برای تواندمی شرکت  آنها وسیله  به که هستند  شرکت  خاص قوت نقاط متمایز هایصالحیت . است  شرکا 

سبت  تر پایین صوالتش  رقبا، به ن ست  رقابتی مزیت به تا کند متمایز را مح  متمایز هایصالحیت  ایاندازه تا آنها واقع در. یابد د

 .(16) بیاورد پایین را اشهزینه ساختار دهد؛می اجازه شرکت به که هستند عمومی

 زمین، کار، نیروی مانند تولید ایپایه عوامل هاورودی. است  خروجی به ورودی تبدیل برای ایوسیله  کار و کسب  ساده،  طور به 

ستند  فنی اطالعات و مدیریت سرمایه،  ستند  خدماتی و کاال هاخروجی. ه سب  یک که ه  راه ترینساده . کندمی تولید کار و ک
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 به خروجی نساابت با برابر کارایی. شااودمی مصاارف معین خروجی تولید برای که اساات ورودی مقدار کارایی، گیریاندازه برای

 از) رقابتی مزیت به دستیابی  برای باالتر کارایی. دهدمی افزایش را کارایی معین، خروجی تولید برای کمتر ورودی. است  ورودی

 .است کارکنان وریبهره هاشرکت از خیلی برای کارایی جزء مهمترین. کندمی کمک شرکت به( پایین هزینه ساختار طریق

خواهد، ندارد. به عبارت دیگر یک محصاااول غیر از آنچه مشاااتری واقعا میهومی کیفیت و مزیت رقابتی کیفیت هیچ معنا و مف

سته    ست که با خوا شتری           زمانی با کیفیت ا ضاوت م شده عبارت از ق شد. کیفیت ادراک  شته با شتری انطباق دا ها و نیازهای م

صوالت با کیفیت، کاال       درباره برتری با مزیت کلی یک ست مح ستند که قابل اط شیء ا ه اند. به این معنی کمینانیا خدماتی ه

شده ا  شتری  های متمایزی را برای باال دهند و ویژگیرا به خوبی انجام میست  کاری که برای آنها طراحی  بردن ارزش در نزد م

شتریان دریابند ویژگی  کنند.ایجاد می صیات، عملکرد، بقا، قابلیت           زمانی که م صو شکل، خ شرکت )از نظر  صول یک  های مح

کند، گفته می شود کیفیت باالتری دارد. اما اثر ها فراهم مینسبت به رقبا ارزش بیشتری برای آن ...(اطمینان، طراحی و سبک و  

 :مزیت رقابتی بدین صورت خواهد بودکیفیت بر 

  یباال درک این. دهندمی افزایش و کنندمی متمایز مشااتریان رنظ در ار محصااوالت ارزش باال، کیفیت با محصااوالت -

 .  بگیرد نظر در محصوالتش برای باالتری قیمت دهدمی اجازه شرکت به ارزش

 .آیدمی دست به کیفیت با محصوالت با ترپایین متقی و باالتر کارایی -

سخ  ست.            گوییپا شکلی بهتر از دیگر رقبا شتریان به  سایی و برطرف کردن نیازهای م شنا شتری و مزیت رقابتی به معنی  به م

 .شودنجر به خلق مزیت رقابتی تمایز میشوند مارزش بیشتری که مشتریان برای محصوالت آن شرکت قائل می

  .شتریان استبهتر به م گوییپاسخناپذیر های جداییکیفیت و نوآوری یکی از بخش  -

سخ  - شتریان )فردی         یکی از عوامل مهم در مورد پا ضای خاص م شی کردن کاال و خدمات با تقا سفار شتری،  گویی به م

 .گروهی( استیا

 به مشتری است.  گوییپاسخهای گویی به مشتری یکی از جنبهپاسخزمان   -

 به مشتری شامل طراحی گوییپاسخبه مشتری، منابع دیگر بهبود  گوییپاسخعالوه بر کیفیت، سفارشی کردن و زمان  -

 (.17برتر است ) خدمات برتر، خدمات پس از فروش و پشتیبانی

 گیری. نتیجه4

  افزوده ارزشآن  در که را مورد بررسی قرار داده است طیب خرمای تولید زنجیره در اقتصادی افزوده ارزش معیار ، مطالعه حاضر

برخی محققان مزیت  مورد بحث قرار گرفته اساات.طیب  خرمای تولید دراصاال برکت  های ذیلبعنوان یکی از مولفه اقتصااادی

ترین تعریف گیرند. ولی رای در نظر می های اختصااااصااایظرفیت رقابتی را حفظ درآمد باالتر از حد نرمال، و برخی دیگر آن را

هزینه افزایش  مزیت رقابتی در ادبیات اساااتراتژی رقابت و در چارچوب خلق ارزش یعنی هر آنچه موجب گردد درآمد بیش از           

خرمای طیب از جنبه اقتصادی خرمایی است که در استراتژی برند، شبکه فروش، ارزش معادل واردات     . کندیابد، تجلی پیدا می

 باشد.برتری نسبت خرمای غیر طیب میو ارزش رقابتی دارای مزیت و 

 

 
 

  



6 

 

 مراجع
 
 ، ، آموزش کشاورزی"گنجینه خرما" (،1378) .م ،هاشم پور -1

2- FAO, (2001) Policy analysis study: Egypt. Comparative advantage and competitiveness of major 

crops. Food and Agriculture Organization of the United Nation. 

مؤسسه  ،"جهان و ایران در خرما محصول اقتصادی وضعیت بررسی"(، 1378). ع ،زاده طبیب ،.م ،فرهنده ،.ه ،رفاهیت -3

 .کشاورزی اقتصاد و ریزیهبرنام هایپژوهش

 غذای به نساابت برتر غذای عنوانبه طیب غذای هایشاااخص تبیین(، 1397) ج. فیضاای، ح و زمانی، س.، ،طبساای ناجی -4

   .62-68: صفحه ،1 شماره ،6 دوره فراسودمند، دین و سالمت، و ارگانیک

5- Davcik, N. S., & Sharma, P. (2015). Impact of product differentiation, marketing investments and 

brand equity on pricing strategies. European Journal of Marketing. 

6- Keller, Lane Kevin. (1993). Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-Based Brand 

Equity. Journal of Marketing , 51(1) , 1-22 . 

7- Kim, Kyung Hoon.; Kim, Kang Sik.; Kim, Jong Ho., & Kang, Suk Hou. (2008). Brand equity in 

hospital marketing. Journal of Business Research, 61, 75–82. 

8- Beak, J.W. and Woon, K. (2007). Dynamic interrelationships between the U.S.agricultural trade 

balance and the Macroeconomy. Journal of Agricultural and Applied Economics, 39(3): 457-470. 

9- Rumelt, R. P. (2003). What in the world is competitive advantage. Policy working 

paper, 105(2003), 1-5. 

10- Peteraf, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: a resource‐based 

view. Strategic management journal, 14(3), 179-191. 

11- Besanko, D., Dranove, D., Shanley, M., & Schaefer, S. (2009). Economics of strategy. John Wiley 

& Sons. 

12- Saloner, G., Shepard, A., & Podolny, J. (2001). Strategic Management ‚John Wiley & Sons. New 

York. 

13- Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating andSustaining Superior Performance, New 

York: FreePress. PorterCompetitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance1985. 

14- Barney, J. B. (1986). Strategic factor markets: Expectations, luck, and business 

strategy. Management science, 32(10), 1231-1241. 

15- Lélé, S. M. (1991). Sustainable development: a critical review. World development, 19(6), 607-

621. 

16- Hill C. and Jones G.R. (2007). "Strategie management theory". Houghton Mifflin Company, New 

York. 

، "شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در کسب مزیت رقابتی شرکت های بیمه"(. 1391). س ،و دادوند .،مظلومی، ن -17

 .سابق(صنعت بیمه ) پژوهشنامه بیمه


