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 چکیده
پرداختهه   ای شهرروند زنجيرههای بررسي تاثير فناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي و عملکرد فروشگاهاين تحقيق به بررسي 

پورنبي ، پرسشنامه مديريت بازاريابي (1931رضايي ) های فناوری اطالعاتاز پرسشنامههای متغيرهای مورد مطالعه  است. داده
گردآوری شد. در راستای دستيابي به اهداف تحقيق دو فرضيه آزمون شد. تحليل  (1931و پرسشنامه عملکرد احمدی )( 1931)

انجام پذيرفت. بر اساس تحليل آماری نتايج در سطح  12نسخه  spssنرم افزار بستگي از ضريب هماستفاده از روش  داده ها با
متنهو  و   یهها آمهوزش  ،يشغل تامنيفناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي )اول تحقيق:  فرضيهخطای پنج درصد نشان داد:  

( تاثير کارکنان انيدر م يکارکنان، کاهش فاصله طبقات یاطالعات، توانمندساز ميسخاوتمندانه، تسر یهاپاداش هگسترده، ارائ
 ابتکهار  کهار،  کيفيهت  نگهرش،  اعتماد، قابليتفناوری اطالعات بر عملکرد کارکنان )دوم تحقيق:  فرضيهدارد. دار مثبت و معني

ای ههای زنجيهره  ( فروشهگاه رهبری مولفه  شخص و، شخصي توسعه و يادگيری  امنيت، کار، کميت همکاری، قضاوت، عمل،
 دارد.نشرروند تاثير 

 

 . فناوری اطالعات، مديريت بازاريابي، عملکرد :کلید واژگان

 

 مقدمه
 و ارتباطات هایفناوری در شده حاصل هایپيشرفت. است افزايش حال در روز به روز اطالعاتي هایفناوری کاربرد امروزه

 هستند، سازمان بيرون که در حالي که دهدمي را اجازه اين شرکت يا ... يک کارکنان به( شخصي يا مادر از اعم) کامپيوتر
 کم کم ها،فناوری اين از استفاده با عبارتي به. کنند کار شانمربوطه سازمان برای و باشند متصل سازمانشان به همچنان
 کنفرانس، ويدئو الکترونيک، پست: از عبارتند هافناوری اين از اینمونه. روندمي پيش شدن مجازی سمت به هاسازمان
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های فناوری اطالعات بر مدیریت بازاریابي و عملکرد فروشگاهبررسي تاثیر 

 ای شهروندزنجیره
 

 سیدرضا هادیان فر

، ايران. تنکابن، دانشگاه آزاد اسالمي، تنکابن، واحد تجارت الکترونيکي -مديريت بازرگانيکارشناسي ارشد   
seyedreza@hadianfar.ir 
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 هافناوری قبيل اين. کامپيوتر کمک به مرندسي و کامپيوتر کمک به توليد کامپيوتر، کمک به طراحي قبيل از هاييفناوری
 خدمات بازاريابي از بار اولين بازاريابي مفروم (.1111 ،1شرت و داونپورت) شودمي سازمان در هافعاليت سازیهماهنگ باعث
 کيفيت کار، اين نتيجه در. هستند مشتری با مستقيم ارتباط در که باشد پرسنلي عملکرد بربود آن هدف واقع در. شد شرو 
 به بازاريابي،. دارد کاربرد نيز ها سازمان ساير در بلکه خدماتي های سازمان در تنرا نه مفروم اين امروزه،. رود مي باال خدمات
 های خواسته و نيازها کردن برآورده برای بايد بازار اين اعضا. است کارکنان توسط سازمان در داخلي بازار يک ايجاد منزله

 بازاريابي، هایفعاليت. (1111، 1شوند )دوکاکيز و کيتچن برانگيخته و کنند دريافت وپاداش ببينند آموزش خارجي، مشتريان
 عملکرد و ها فعاليت اين بين و شود مي پرسنل طريق از مشتری بصيرت و آگاهي افزايش و داخلي ارتباطات اصالح به منجر
 های سازمان از بسياری اساسي و محوری های استراتژی از يکي. (1119، 9کنند )هوگ و همکاران مي برقرار ارتباط داخلي بازار

 خويش خالقه قوه از گيریبرره با بايستي مديرانها، سازمان همه در مديريت نقش اهميت به توجه با .است بازاريابي خدماتي،
 فراهم سازمان خود حتي و کارکنان برای برتر عملکرد و يادگيری شرايط آنرا در که نمايند اقدام هاييسازمان آوردن پديد به

 ها روش در خالقيت نيازمند شان کارآمدی و نامدمي يادگيرنده هایسازمان را آنرا امروزه مديريت علم که هاييسازمان .باشد
 به اندنتوانسته هاسازمان نياز، از فراتر ایهزينه و انساني نيروی زمان، صرف به توجه با امروزه .است مديريتي های نظام و

 با را ارقام و آمار و نموده تعريف مسير در طول را مشکالتي و مسائل همواره و برسند شده ريزیهای برنامهخواسته و اهداف
 عملکرد، مديريت از تلفيقي ناب عملکرد مديريت. نمايندمي ارائه خود عملکرد دادن جلوه مطلوب در رياضي خاص بندیچشم

 اجتماعي هایسازمان ظرور .انجامد مي سازمان پارامترهای وریبرره افزايش و بربود به که باشدمي ناب تفکر و ناب مديريت
 هاويژگي و زماني و مکاني گوناگون عوامل به توجه با که است بشری تمدن بارز هایويژگي از يکي آنرا روزافزون گسترش و
 نديدر فرا افراد (.1931شود )ميرسپاسي، مي افزوده هاسازمان اين توسعه و تکامل بر روز جامعه، هر هر خاص نيازهای و

به جستجوی  لذا ،کنندياز منابع در دسترسشان م استفادهمحدود به  شانيهاتيخود را در انجام فعال ،استفاده از فناوی اطالعات
چه که  بر اساس آن حال نداشته باشند. ديتقل تيدر خود قابل ديفرد با به منابع منحصر نيکه ا پردازنديمنابع منحصر به فرد م

دو  نيا نيب يگکپارچي جاديتوان به ضرورت ايگفته شد، م مديريت بازاريابي و عملکرد در بستر فناوری اطالعاتدر مورد 
اجرا خواهد  ای شرروندهای زنجيرهفروشگاهشود که اين تحقيق در و اهميت تحقيق نيز از آنجايي آغاز مي مفروم اشاره نمود

های فروشگاهدر تاثير فناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي و عملکرد تحقيق حاضر، بررسي  نوآوری ترينمرملذا  .شد
باشد که در هيچ يک از تحقيقات گذشته مورد بررسي قرار نگرفته است و مسأله اصلي تحقيق حاضر مي ای شرروندزنجيره

 تاثير« ای شرروندهای زنجيرهفروشگاهدر فناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي و عملکرد »پاسخ به اين سوال است که آيا: 
 دارد يا خير؟

 

 پژوهشپیشینه 
درک  يچگونگ قيتحق نينشان دادند ا« اطالعات بر عملکرد یفناور ريتاث»با عنوان  يقي( در تحق1111و همکاران ) 1لوبلر
 نهيزم کياطالعات در  یکرده است. فناور يبررس ي( بر عملکرد سازمانITاطالعات ) یفناور رياز تأث را هاسازمان رانيمد
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اطالعات  تيفيو ک ياطالعات یهاستميس تيفي، کITخدمات ارائه شده توسط منطقه  تيفي، کشوديگسترده در نظر گرفته م
از  یابا نمونه يکم يبررس کيدر دو مرحله انجام شد. ابتدا  يفيمطالعه از نو  توص نيدهد. ايارائه شده توسط آنرا را پوشش م

اطالعات از  ینشان داد که فناور جي، انجام شد. نتاندبود يتيريمد یهاآنرا در سمت شتريمختلف که ب یهااز شرکت ريمد 111
 ريتأث ي، بر عملکرد سازمانITخدمات ارائه شده توسط منطقه  تيفيبر ک شتريب ري، با تأثيمورد بررس یهاشرکت رانينظر مد

 ريمد 11، با يفيک تيماه کي، از شد تيتقو یها در گام بعدافتهي نيکند. ايرا برجسته م يفن يبانيپشت تيگذارد که اهميم
، کنندگان نيارتباط با تأم لي، تسریتواند در بربود خدمات به مشترياطالعات م ی، فناوريانجام شد که نشان داد به طور کل

 بگذارد.  ريتأثو ارائه خدمات  ديمحصوالت جد جاديافزودن ارزش به خدمات و ا
 کيورود به بازار:  يالمللنيب یدر اتحادها يابياطالعات و عملکرد بازار یفناور»با عنوان  يقي( در تحق1112و همکاران ) 1ژائو
روابط  تياطالعات با بربود حاکم یفناور یهاتيقابل جاديد که انکنياستدالل م «کپارچهي يچارچوب مفروم کيو  يبررس

 یهاتياطالعات و محدود یبا فناور، خطرات مرتبط نيدهد. عالوه بر ايم شيافزا زبانيرا در محل م يابيعملکرد بازار نيب
را  اتيو ادب هيآگاه از نظر يپژوهش یهااز گزاره یمقاله تعداد ني. ادشونيم ييمرم شناسا یهاکننده ليبه عنوان تعد یا نهيزم

 یکه در حال حاضر برا ييهاارشد شرکت رانيشود. مد شيآزما ندهيدر مطالعات آ يتواند به صورت تجربيدهد که ميارائه م
و منابع  ي، منابع انسانافزارافزار و نرمسخت ياز نظر آمادگ ديبا ،قصد ورود به آن را دارند اي يالمللنيب یهاهياتحاد بازارورود به 
 کنند.  يرا با دقت بررس IT یهاتيثر قابلو، توسعه ميسازمان

سازی معادالت ساختاری عملکرد: مدل فناوری اطالعات بر تجارتتأثير »( در تحقيقي با عنوان 1113) 1ساهين و توپال
از  با استفاده یبر عملکرد تجار ياطالعات یورافشرده از فن استفادهبيان نمودند « و رويکرد شبکه عصبي مصنوعي يکپارچه

 وه است شکل گرفتبر عملکرد  SEMاطالعات با استفاده از مدل  یاز فناور است. پذيرامکان يشبکه عصب زيبا آنال یسازمدل
ه است که نشان داد فناوری طاالعات استفاده شدو عملکرد تجاری اطالعات  یفناور نيرابطه ب ينيبشيپ یبرا ANNاز مدل 

 بر عملکرد تجاری تاثير مثبت دارد.

 تيوليمس یهامهيب يابياطالعات بر عمکرد بازار یورافن یريکارگه ب ريتاث»با عنوان  يقي( در تحق1931و همکاران ) انيشاهنگ
بوده  يو از نو  همبستگ يفيتوص ق،يتحق نيمورد استفاده در ا قينمودند روش تحق انيب« شرر کرمان ايآس مهيب در شعب
تعداد  انيم نيکه از ا باشديشرر کرمان م در ايآس مهيکارشناسان و کارکنان شرکت ب ران،يپژوهش مد نيا یآمار امعهاست. ج

پژوهش نشان دادند  جياست. نتا يتصادف قيتحق نيدر ا یريگاست. روش نمونه دهينمونه مورد نظر انتخاب گرد یبرا نفر 912
 ليتسر ،يابيارتباطات بازار ليچون تسر یو موارد يابيبازار بر عملکرد نترنتيا نياطالعات و همچن یورافن یريکارگه ب

 خواهد داشت. ريتاث نهيزم نيفعال درا یهاشرکت یو بربود چرره تجار يابيبازار قاتيتحق
 مرندسي اساس بر شيراز کامپيوتری هایشرکت کارکنان عملکرد ارزيابي»( در پژوهشي با عنوان 1931احمدی و ابراهيمي )

 راهکارهای ارائه و مصنوعي عصبي شبکه از استفاده با اطالعات، فناوری گذاریسرمايه بر تاکيد با کار و کسب فرآيند مجدد
 پايداری بازخورد، و کنترل گرايي،تحول يعني مرم عامل سه به نتايج زير دست يافتند:« کارکنان عملکرد بربود منظور به الزم

 ارزيابي درصد 31 احتمال به که است آن از حاکي حاصله نتايج. اندنموده ايفا زمينه اين در را ثریوم نقش پذيریانعطاف و
 فناوری گذاریسرمايه بر تاکيد با کار و کسب فرآيند مجدد مرندسي اساس بر شيراز کامپيوتری هایشرکت کارکنان عملکرد
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 همچنين و راييگتحول متغير بررسي، مورد جامعه در که داد نشان پژوهش اين. دارد تاثير کارکنان عملکرد برود بر اطالعات،
 کارکنان عملکرد بربود در را زيادی تاثير توانندمي و باشندمي مجدد مرندسي فرآيند مرم عوامل از اطالعات بازخورد و کنترل
 .باشند داشته کامپيوتری هایشرکت
 استان شعب آسيا بيمه های شرکت عملکرد با بربود کار و کسب مجدد مرندسي رابطه»( در پژوهشي با عنوان 1932داودی )

 عملکرد بربود با کار و کسب مجدد مرندسي بين :به نتايج ذيل دريافتند «فناوری اطالعات ترران با تاکيد بر نقش ميانجي
 آسيا بيمه هایشرکت اطالعات فناوری با کار و کسب مجدد مرندسي بين. دارد وجود معنادار رابطه آسيا بيمه هایشرکت
فناوری  .دارد وجود معنادار رابطه آسيا بيمه هایشرکت عملکرد بربود با اطالعات فناوری بين. دارد وجود معنادار رابطه

 های بيمه آسيا شعب ترران نقش ميانجي دارد.اطالعات در رابطه بين مرندسي مجدد کسب و کار با بربود عملکرد در شرکت

 

 فرضیه های پژوهش 
 ميسهخاوتمندانه، تسهر   یهاپاداش همتنو  و گسترده، ارائ یهاآموزش ،يشغل تامني)فناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي  .1

 دارد. تاثير ( کارکنان انيدر م يکارکنان، کاهش فاصله طبقات یاطالعات، توانمندساز
  امنيت، کار، کميت همکاری، قضاوت، عمل، ابتکار کار، کيفيت نگرش، اعتماد، قابليتکارکنان )فناوری اطالعات بر عملکرد  .1

 دارد.ای شرروند تاثير های زنجيره( فروشگاهرهبریمولفه   شخص و، شخصي توسعه و يادگيری
 

 روش پژوهش
روش پژوهش ميداني  باشد.همبستگي مي -پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نو  پژوهش يک مطالعه توصيفي

ای از منابع کتابخانه باشد. جرت مباني نظری نيز، استفادهمي ای شرروندهای زنجيرهکارکنان فروشگاهبا توزيع پرسشنامه بين 
 باشد.باشد. ابزار پژوهش حاضر نيز، پرسشنامه مي( مي..)کتاب، مقاله، پايان نامه و .

 

 پژوهش جامعه آماری

که نمونه اند نظر گرفته شده دری به عنوان جامعه آمار ای شرروندهای زنجيرهفروشگاهو کارکنان  رانيمد حاضر، قيدر تحق
باشد که به دليل مي ای شرروندهای زنجيرهفروشگاهو کارکنان  رانيمدنفر از  131آماری تحقيق حاضر متشکل از تعداد 

 111ی آماری تحقيق انتخاب شد که با توجه به اينکه نمونه ای،طبقهبا روش نمونه گيری مرد( -)زن هاجنسيت آزمودني
که مورد  پرسشنامه قابل استفاده بود 111پرسشنامه عودت داده شد و که از اين تعداد  133پرسشنامه توزيع شده بود، فقط 

 تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 

 ابزار سنجش

 پرسشنامه فناوری اطالعات. 9
( که از سوال تشکيل شده است. پاسخدهي به سواالت اين پرسشنامه مطابق طيف 1931پرسشنامه فناوری اطالعات رضايي )

 یتا حدود، 1= دارم ینظر، 9= یرحضوريغ یتا حدود، 1= یرضروريغ، 1= یرضروريغ کامالًی ليکرت )ادرجه هفت

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

(                                             چهارم)جلد  9311 پاییز، 33 شماره، 3دوره   

 

1 
 
 

به  33/1( 1931) رضاييدر پژوهش  فناوری اطالعاتپايايي پرسشنامه  باشد.( مي2= یکامال ضرور، 2= یضرور، 1= یضرور
دست آمد. روايي پرسشنامه عملکرد توسط صاحب نظران تاييد شد. در پژوهش حاضر نيز، ضريب آلفای کرونباخ با اجرا روی 

 به دست آمد. 32/1 فناوری اطالعاتنفر از افراد نمونه آماری و حذف آنرا از پژوهش حاضر، برای پرسشنامه  91

 پرسشنامه مدیریت بازاریابي. 3
 اسيباشد و با مقيسؤال بسته پاسخ م 91 یپرسشنامه دارا ني( ساخته شده است. ا1931) يتوسط پورنب يابيپرسشنامه بازار

 تپرسشنامه: )امني نيشده است. ا ي( طراح1=اديز يليو خ 1=ادي، ز9=، متوسط1=، کم1=کم يلي)خ کرتيل یاپنج درجه
، «12-11» اطالعات مي، تسر«2-11» سخاوتمندانه یهاپاداش ه، ارائ«1-1» متنو  و گسترده یهاآموزش ،«11-11»ي شغل

 یريگ ، مورد اندازهکارکنان انيرا در م «(12-91» کارکنان انيدر م ي، کاهش فاصله طبقات«11-11» کارکنان یتوانمندساز
در  است.ه به دست آمد 31/1( پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، 1931در پژوهش پورنبي ) .دهديقرار م

نفر از افراد نمونه آماری و حذف آنرا از پژوهش حاضر، برای  91پژوهش حاضر نيز، ضريب آلفای کرونباخ با اجرا روی 
 به دست آمد. 23/1 مديريت بازاريابيپرسشنامه 

 پرسشنامه عملکرد. 3
سوال  11اين پرسشنامه از  .شده استشده، استفاده  تدوين بعد 11 ( که در1939احمدی ) کارکنان عملکرد ارزيابي پرسشنامه

مولفه  (،1و  9)سواالت  مولفه نگرش (،1و  1اعتماد )سواالت  مولفه قابليت ابعاد اين پرسشنامه عبارتند از: تشکيل شده است.
 11 مولفه همکاری )سواالت (،11و  3مولفه قضاوت )سواالت  (،3و  2عمل )سواالت  مولفه ابتکار (،2و  1کار )سواالت  کيفيت

 12شخصي )سواالت  توسعه و مولفه يادگيری  (،12و  11مولفه امنيت )سواالت  (،11و  19کار )سواالت  مولفه کميت (،11و 
ليکرت پنج  طيف بر مبتني پرسشنامه (. اين11و  11مولفه رهبری )سواالت   ( و11و  13مولفه شخص )سواالت  (،13و 

( است و اگر فردی پاسخ سوالي را 1و کامالً مخالفم=  1، مخالفم= 9ری ندارم= ، نظ1، موافقم= 1)کامالً موافقم=  ایدرجه
به دست  39/1( 1939دانست گزينه بدون پاسخ را عالمت خواهد زد. پايايي پرسشنامه بربود عملکرد در پژوهش عليزداه )نمي

نفر  91يب آلفای کرونباخ با اجرا روی صاحب نظران تاييد شد. در پژوهش حاضر نيز، ضرتوسط عملکرد آمد. روايي پرسشنامه 
 به دست آمد. 33/1از افراد نمونه آماری و حذف آنرا از پژوهش حاضر، برای پرسشنامه عملکرد 

 

 آمار توصیفي متغیرهای پژوهش
نفر شاغل در  111گيری انجام شده تعداد  شود. با توجه به نمونه در اين بخش آمار توصيفي متغيرهای پژوهش ارائه مي

( ارائه 1ی آماری انتخاب شدند که آمار توصيفي متغيرهای پژوهش در جدول ) نمونه به عنوان  ای شرروندفروشگاه های زنجيره
 گرديده است.

 
  نتایج آمار توصیفي: (9)جدول 

 سطح معناداری Zمقدار آماره  انحراف معيار ميانگين نام متغير

 922/1 311/1 31/11 32/19 فناوری اطالعات

 121/1 111/1 11/11 22/31 مديريت بازاريابي

 931/1 313/1 11/1 11/11 عملکرد
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از  تر بزرگهای پژوهش، عددی ، از آنجا که مقدار سطح معناداری به دست آمده برای تمام مولفه1با توجه به نتايج جدول 
. بنابراين، مجاز به استفاده از آمار شود يمهای پژوهش تأييد ، لذا فرض نرمال بودن، در مورد همه مولفهباشد يم 11/1

 ( خواهيم بود.رگرسيون چندمتغيرهپارامتريک )
 

 آزمون فرضیه اول پژوهش
 تيامنمديريت بازاريابي )بر  فناوری اطالعات»برای فرضيه اول تحقيق را  رگرسيون دو متغيرهی آزمون نتيجه (1)جدول 

فاصله  کاهشو  کارکنان یتوانمندساز، اطالعات ميتسر، سخاوتمندانه یهاپاداش ارائه، متنو  و گسترده یهاآموزش، يشغل
 دهد. نشان مي« تاثير مثبت و معنادار دارد ای شرروندهای زنجيرهفروشگاهرا در کارکنان  (کارکنان انيدر م يطبقات

 
 متغیرهچندی آزمون رگرسیون  نتیجه(: 3جدول )

 Β  خطای
 استاندارد

β t p-value R R2  معناداری رگرسيونآزمون 

F p-value 

  111/1 121/3  112/2 111/111 )ضريب ثابت(
 
 

111/1 

 
 
 
121/1 

 
 
 
319/93 

 
 
 
111/1 

 111/1 111/2 131/1 111/1 211/1 فناوری اطالعات

 
مديريت 
 بازاريابي

 111/1 111/1 111/1 111/1 111/1 امنيت شغلي

 111/1 113/1 111/1 119/1 913/1 آموزشرای متنو  و گسترده

 111/1 113/1 111/1 111/1 112/1 ارائه پاداش های سخاوتمندانه

 111/1 112/1 133/1 191/1 111/1 تسريم اطالعات

 111/1 111/2 919/1 113/1 911/1 توانمندسازی کارکنان

 111/1 112/1 133/1 191/1 111/1 کاهش فاصله طبقاتي در ميان کارکنان

 انگريبنتايج  نيهمچنشود که رگرسيون معنادار است. گيری مي، نتيجه1مربوطه در جدول  p-valueو  Fبا توجه به مقدار 
ای های زنجيرهفروشگاهرا در کارکنان  هايشمديريت بازاريابي و مولفهمربوط به  راتييتغ فناوری اطالعات کهآن است 
، يشغل تيامنمديريت بازاريابي )بر  فناوری اطالعاتتوان چنين عنوان کرد که  نمايد، بنابراين، ميمي حيتوضو  نييتب شرروند
 يفاصله طبقات کاهشو  کارکنان یتوانمندساز، اطالعات ميتسر، سخاوتمندانه یهاپاداش ارائه، متنو  و گسترده یهاآموزش
لذا فرضيه اول پژوهش مورد  تاثير مثبت و معنادار دارد. ای شرروندزنجيرههای فروشگاهرا در کارکنان  (کارکنان انيدر م

 پذيرش واقع شد.
 

 ی دوم پژوهش آزمون فرضیه
، يشغل تيامنعملکرد )بر  فناوری اطالعات»برای فرضيه اول تحقيق را  رگرسيون دو متغيرهی آزمون نتيجه (9)جدول 
 يفاصله طبقات کاهشو  کارکنان یتوانمندساز، اطالعات ميتسر، سخاوتمندانه یهاپاداش ارائه، متنو  و گسترده یهاآموزش
 دهد. نشان مي« تاثير مثبت و معنادار دارد ای شرروندهای زنجيرهفروشگاهرا در کارکنان  (کارکنان انيدر م
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 متغیرهچندی آزمون رگرسیون  نتیجه(: 3جدول )
 Β  خطای

 استاندارد

β t p-value R R2  معناداری رگرسيونآزمون 

F p-value 

  111/1 112/1  113/1 111/11 )ضريب ثابت(
 
 
 
 
 
 
123/1 

 
 

 
 
 
 
 

111/1 

 
 
 
 
 
 
 
111/1 

 
 
 
 
 
 
 
911/1 

 111/1 119/1 111/1 111/1 1111/1 فناوری اطالعات

 
 
 
 
 

 عملکرد

 111/1 111/1 229/1 192/1 111/1 قابليت اعتماد

 111/1 191/1 113/1 122/1 1111/1 نگرش

 191/1 231/1 113/1 111/1 1191/1 کيفيت کار

 111/1 119/1 111/1 111/1 1111/1 ابتکار عمل

 111/1 229/1 192/1 111/1 1111/1 قضاوت

 111/1 231/1 113/1 111/1 111/1 همکاری

 913/1 911/1 113/1 121/1 1111/1 کميت کار

 111/1 113/1 191/1 113/1 1911/1 امنيت

 192/1 113/1 112/1 113/1 1113/1 يادگيری و توسعه شخصي

 1113/1 1923/1 113/1 131/1 1111/1 شخص

 121/1 911/1 192/1 122/1 1913/1 رهبری

 انگريبنتايج  نيهمچنشود که رگرسيون معنادار است. گيری مي، نتيجه1مربوطه در جدول  p-valueو  Fبا توجه به مقدار 
ای های زنجيرهفروشگاهرا در کارکنان  هايشمديريت بازاريابي و مولفهمربوط به  راتييتغ فناوری اطالعات کهآن است 
، اعتماد تيقابلبازاريابي )مديريت بر  فناوری اطالعاتتوان چنين عنوان کرد که  نمايد، بنابراين، ميمي حيتوضو  نييتب شرروند
را  (ی، شخص و مولفه رهبريو توسعه شخص یريادگي،  تي، امنکار تي، کمی، همکارقضاوت، ابتکار عمل، کار تيفي، کنگرش

 لذا فرضيه اول پژوهش مورد پذيرش واقع شد. دارد.نتاثير هيچگونه  ای شرروندهای زنجيرهفروشگاهدر کارکنان 
 

 نتیجه گیری و پیشنهادات 
 بود. ای شرروندهای زنجيرهبررسي تاثير فناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي و عملکرد فروشگاههدف از تحقيق حاضر، 

متنو  و گسترده،  یهاآموزش ،يشغل تامنيفناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي )نتايج در سطح خطای پنج درصد نشان داد 
لذا، دارد. ( تاثير کارکنان انيدر م يکارکنان، کاهش فاصله طبقات یاطالعات، توانمندساز ميسخاوتمندانه، تسر یهاپاداش هارائ

اول پژوهش مورد پذيرش ی  فرضيهگردد و  درصد مورد تأييد واقع نمي 31ی صفر با اطمينان  فرضيه ،داریبا توجه به معني
که نشان دادند ( 1931و همکاران ) انيشاهنگو ( 1112ژائو و همکاران )ايج شود. نتايج حاصل از اين فرضيه با نتميواقع 

 داشت.همخواني فناوری اطالعات بر بازاريابي عملکرد تاثير مثبت دارد، 
که  ييآنرا ژهيبه و ،يابيمرم بازار یهاتيو فعال ندهايرا با تمرکز بر فرآ يابيبازار یايپو تيقابلتوان گفت، برای تبيين مي
-يم يرقابت تيکه در آن مز یاعرصه جاديبا او اطالعات  یفناور با استفاده ازباشند يم یارتباط با مشتر تيريمربوط به مد
 یايپو تيقابل يشود، به عنوان فعال کننده اصل یبرداربرره یمشتر تيميو صم ماتخد يتعال ند،يبربود فرا قيتواند از طر

 یتجار یهااطالعات از جنبه یفناور تياطالعات و حما یفناور رساختيز یهاتيقابلمورد استفاده قرار گرفت. لذا،  يابيبازار
 برخوردار هستند.  ستهيمرم و شا اريخاص از توجه بس
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 ابتکار کار، کيفيت نگرش، اعتماد، قابليتفناوری اطالعات بر عملکرد کارکنان )نتايج در سطح خطای پنج درصد نشان داد 
ای های زنجيره( فروشگاهمولفه رهبری  شخص و، شخصي توسعه و يادگيری  امنيت، کار، کميت همکاری، قضاوت، عمل،

گردد و  ميدرصد مورد تأييد واقع  31طمينان ی صفر با ا داری لذا فرضيهبا توجه به معني .داردنتاثير هيچگونه شرروند 
ساهين و  ،(1111لوبلر و همکاران )نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج شود. ی دوم پژوهش مورد پذيرش واقع نمي فرضيه
که در تحقيقات خود، نشان داده ( 1932داودی )و ( 1931احمدی و ابراهيمي ) ،(1931و همکاران ) انيشاهنگ ،(1113توپال )

 همخواني نداشت.بودند فناوری اطالعات بر عملکرد تاثير مثبت دارد، 
های موجود در فروشگاه شرايط به توجه بافناوری اطالعات  سازیپياده برای مناسب فرهنگ انتخابتوان گفت، برای تبيين مي

 و خدمات ارائه اقدام باشد که اين موفقيت و بربود عملکرد شرکت افزايش فاکتورهای جزو تواندميای شرروند زنجيره
 بربود برای است. حاکميت عملکرد بربود نرايت در و امور به بخشيدن هزينه، سرعت مشتری، کاهش به کيفيت با محصوالت

 اندازه تعيين سازماني، تحول بربود مستمر، جامع، کيفيت مديريت جمله از مختلفي هاینوآوری به اقدام شرکت، عملکرد
 .است بوده عملکرد بربود به منظور کارها انجام نحوه تغيير رويکردها، اين تمامي مشترک هدف. اندنموده هاسازمان صحيح
بربود عملکرد  و بربود فرايندها به سازماني فرايندهای سازیساده و تغيير، اصالح هایظرفيت ايجاد طريق از اطالعات فناوری
 محصول تحويل زمان و کيفيت هزينه، متغيرهايي مانند در بربود به نرايت در فرايندها، و بربودپذيری کندمي کمک سازماني

بربود  به سازماني فرايندهای ساده سازی و تغيير، اصالح ظرفيت های ايجاد طريق از اطالعات فناوری .شودمي توليدی منجر
 تحويل زمان و کيفيت هزينه، متغيرهايي مانند در بربود به نرايت در فرايندها، و بربودپذيری مي کند کمک عملکرد شرکت

 .مي شود توليدی منجر محصول
 شود:دست آمده از تحقيق حاضر، پيشنراد ميهای به بر اساس يافته

با فناوری  ایگونه به منابع را ديگر و واحدها کارشناسان، پرسنل، شودمي توصيه ای شرروندهای زنجيرهفروشگاه مديران . به1
 .يابدعملکرد بربود  بپردازند تا مشتری برای ارزش خلق به هم منسجم با و هماهنگ صورت به که سازند اطالعات آشنا

نيازهای  به ،مرتبط با فناوری اطالعات راهبردهای تدوين در شودمي توصيه ای شرروندهای زنجيرهفروشگاه مديران به. 1
 هایشکايت رسيدگي به سيستم. بسنجند را پرسنل و مشتريان رضايت منظم صورت به و داشته باشند توجه و مشتريان پرسنل

 دارند. مبذول زيادی توجه فروش از پس خدمات مواردی همچون به راستا اين در و دارند نگاه پويا را پرسنل و مشتريان
-پرسشنامه اجرای از طريق عملکرد مستمر هایارزيابي طريق از شودمي توصيه ای شرروندهای زنجيرهفروشگاه مديران به. 9

 .داد قرار سنجش مورد راعملکرد  در بربود اطالعات وریناف تاثير ميزان توانعملکرد مي سنجش های
بربود  در موثر عوامل چندمعياره گيریتصميم فنون از استفاده بادر ساير تحقيقات،  گرددمي پيشنرادنيز  پژوهشگران . به1

 بندی نمود.اولويت را عملکرد
 

 منابع 
 ستادی های سازمان: موردی ی نمونه) سازمان عملکرد بربود بر اجتماعي سرمايه ارتقاء بررسي (،1939لي، )ع ،احمدی 

 .33-91  ص، ص2، شماره 9 دوره ، فصلنامه مديريت دولتي،(ترران شررداری

 مجدد مرندسي اساس بر شيراز کامپيوتری هایشرکت کارکنان عملکرد ارزيابي (،1931، )اصرن ،، ابراهيميحمدم ،احمدی 
 الزم راهکارهای ارائه و مصنوعي عصبي شبکه از استفاده با اطالعات، فناوری گذاریسرمايه بر تاکيد با کار و کسب فرآيند
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 صنعتي مديريت سازمان تبريز، حسابداری، و اقتصاد مديريت، ملي کنفرانس چرارمين کارکنان، عملکرد بربود منظور به
 تبريز. دانشگاه شرقي، آذربايجان
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