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سیدرضا هادیان فر

چشم انداز حسابداری و مديريت (دوره سوم)

زنجیرهای شهروند

چکیده
اين تحقيق به بررسي بررسي تاثير فناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي و عملکرد فروشگاههای زنجيرهای شهرروند پرداختهه
است .دادههای متغيرهای مورد مطالعه از پرسشنامههای فناوری اطالعات رضايي ( ،)1931پرسشنامه مديريت بازاريابي پورنبي
( )1931و پرسشنامه عملکرد احمدی ( )1931گردآوری شد .در راستای دستيابي به اهداف تحقيق دو فرضيه آزمون شد .تحليل
داده ها با استفاده از روش ضريب همبستگي از نرم افزار  spssنسخه  12انجام پذيرفت .بر اساس تحليل آماری نتايج در سطح
خطای پنج درصد نشان داد :فرضيه اول تحقيق :فناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي (امنيت شغلي ،آمهوزشههای متنهو و
گسترده ،ارائه پاداشهای سخاوتمندانه ،تسريم اطالعات ،توانمندسازی کارکنان ،کاهش فاصله طبقاتي در ميان کارکنان) تاثير
مثبت و معنيدار دارد .فرضيه دوم تحقيق :فناوری اطالعات بر عملکرد کارکنان (قابليت اعتماد ،نگهرش ،کيفيهت کهار ،ابتکهار
عمل ،قضاوت ،همکاری ،کميت کار ،امنيت ،يادگيری و توسعه شخصي ،شخص و مولفه رهبری) فروشهگاهههای زنجيهرهای
شرروند تاثير ندارد.
کلید واژگان :فناوری اطالعات ،مديريت بازاريابي ،عملکرد.

مقدمه
امروزه کاربرد فناوریهای اطالعاتي روز به روز در حال افزايش است .پيشرفتهای حاصل شده در فناوریهای ارتباطات و
کامپيوتر (اعم از مادر يا شخصي) به کارکنان يک شرکت يا  ...اين اجازه را ميدهد که در حالي که بيرون سازمان هستند،
همچنان به سازمانشان متصل باشند و برای سازمان مربوطهشان کار کنند .به عبارتي با استفاده از اين فناوریها ،کم کم
سازمانها به سمت مجازی شدن پيش ميروند .نمونهای از اين فناوریها عبارتند از :پست الکترونيک ،ويدئو کنفرانس،
1

www.jamv.ir

فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

ISSN: 2645-4572

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

فناوریهايي از قبيل طراحي به کمک کامپيوتر ،توليد به کمک کامپيوتر و مرندسي به کمک کامپيوتر .اين قبيل فناوریها
باعث هماهنگسازی فعاليتها در سازمان ميشود (داونپورت و شرت .)1111 ،1مفروم بازاريابي اولين بار از بازاريابي خدمات
شرو شد .در واقع هدف آن بربود عملکرد پرسنلي باشد که در ارتباط مستقيم با مشتری هستند .در نتيجه اين کار ،کيفيت
خدمات باال ميرود .امروزه ،اين مفروم نه تنرا در سازمانهای خدماتي بلکه در ساير سازمانها نيز کاربرد دارد .بازاريابي ،به
منزله ايجاد يک بازار داخلي در سازمان توسط کارکنان است .اعضا اين بازار بايد برای برآورده کردن نيازها و خواستههای
مشتريان خارجي ،آموزش ببينند وپاداش دريافت کنند و برانگيخته شوند (دوکاکيز و کيتچن .)1111 ،1فعاليتهای بازاريابي،
منجر به اصالح ارتباطات داخلي و افزايش آگاهي و بصيرت مشتری از طريق پرسنل ميشود و بين اين فعاليتها و عملکرد
بازار داخلي ارتباط برقرار ميکنند (هوگ و همکاران .)1119 ،9يکي از استراتژیهای محوری و اساسي بسياری از سازمانهای
خدماتي ،بازاريابي است .با توجه به اهميت نقش مديريت در همه سازمانها ،مديران بايستي با بررهگيری از قوه خالقه خويش
به پديد آوردن سازمانهايي اقدام نمايند که در آنرا شرايط يادگيری و عملکرد برتر برای کارکنان و حتي خود سازمان فراهم
باشد .سازمانهايي که علم مديريت امروزه آنرا را سازمانهای يادگيرنده مينامد و کارآمدی شان نيازمند خالقيت در روش ها
و نظام های مديريتي است .امروزه با توجه به صرف زمان ،نيروی انساني و هزينهای فراتر از نياز ،سازمانها نتوانستهاند به
اهداف و خواستههای برنامهريزی شده برسند و همواره مسائل و مشکالتي را در طول مسير تعريف نموده و آمار و ارقام را با
چشمبندی خاص رياضي در مطلوب جلوه دادن عملکرد خود ارائه مينمايند .مديريت عملکرد ناب تلفيقي از مديريت عملکرد،
مديريت ناب و تفکر ناب ميباشد که به بربود و افزايش بررهوری پارامترهای سازمان مي انجامد .ظرور سازمانهای اجتماعي
و گسترش روزافزون آنرا يکي از ويژگيهای بارز تمدن بشری است که با توجه به عوامل گوناگون مکاني و زماني و ويژگيها
و نيازهای خاص هر جامعه ،هر روز بر تکامل و توسعه اين سازمانها افزوده ميشود (ميرسپاسي .)1931 ،افراد در فرايند
استفاده از فناوی اطالعات ،خود را در انجام فعاليتهايشان محدود به استفاده از منابع در دسترسشان ميکنند ،لذا به جستجوی
منابع منحصر به فرد ميپردازند که اين منابع منحصر به فرد بايد در خود قابليت تقليد نداشته باشند .حال بر اساس آن چه که
در مورد مديريت بازاريابي و عملکرد در بستر فناوری اطالعات گفته شد ،ميتوان به ضرورت ايجاد يکپارچگي بين اين دو
مفروم اشاره نمود و اهميت تحقيق نيز از آنجايي آغاز ميشود که اين تحقيق در فروشگاههای زنجيرهای شرروند اجرا خواهد
شد .لذا مرمترين نوآوری تحقيق حاضر ،بررسي تاثير فناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي و عملکرد در فروشگاههای
زنجيرهای شرروند ميباشد که در هيچ يک از تحقيقات گذشته مورد بررسي قرار نگرفته است و مسأله اصلي تحقيق حاضر
پاسخ به اين سوال است که آيا« :فناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي و عملکرد در فروشگاههای زنجيرهای شرروند» تاثير
دارد يا خير؟
پیشینه پژوهش
لوبلر 1و همکاران ( )1111در تحقيقي با عنوان «تاثير فناوری اطالعات بر عملکرد» نشان دادند اين تحقيق چگونگي درک
مديران سازمانها را از تأثير فناوری اطالعات ( )ITبر عملکرد سازماني بررسي کرده است .فناوری اطالعات در يک زمينه
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گسترده در نظر گرفته ميشود ،کيفيت خدمات ارائه شده توسط منطقه  ،ITکيفيت سيستمهای اطالعاتي و کيفيت اطالعات
ارائه شده توسط آنرا را پوشش ميدهد .اين مطالعه از نو توصيفي در دو مرحله انجام شد .ابتدا يک بررسي کمي با نمونهای از
 111مدير از شرکتهای مختلف که بيشتر آنرا در سمتهای مديريتي بودند ،انجام شد .نتايج نشان داد که فناوری اطالعات از
نظر مديران شرکتهای مورد بررسي ،با تأثير بيشتر بر کيفيت خدمات ارائه شده توسط منطقه  ،ITبر عملکرد سازماني تأثير
ميگذارد که اهميت پشتيباني فني را برجسته ميکند .اين يافتهها در گام بعدی تقويت شد ،از يک ماهيت کيفي ،با  11مدير
انجام شد که نشان داد به طور کلي ،فناوری اطالعات ميتواند در بربود خدمات به مشتری ،تسريل ارتباط با تأمين کنندگان،
افزودن ارزش به خدمات و ايجاد محصوالت جديد و ارائه خدمات تأثير بگذارد.
ژائو 1و همکاران ( )1112در تحقيقي با عنوان «فناوری اطالعات و عملکرد بازاريابي در اتحادهای بينالمللي ورود به بازار :يک
بررسي و يک چارچوب مفرومي يکپارچه» استدالل ميکنند که ايجاد قابليتهای فناوری اطالعات با بربود حاکميت روابط
بين عملکرد بازاريابي را در محل ميزبان افزايش ميدهد .عالوه بر اين ،خطرات مرتبط با فناوری اطالعات و محدوديتهای
زمينه ای به عنوان تعديل کنندههای مرم شناسايي ميشوند .اين مقاله تعدادی از گزارههای پژوهشي آگاه از نظريه و ادبيات را
ارائه ميدهد که ميتواند به صورت تجربي در مطالعات آينده آزمايش شود .مديران ارشد شرکتهايي که در حال حاضر برای
ورود به بازار اتحاديههای بينالمللي يا قصد ورود به آن را دارند ،بايد از نظر آمادگي سختافزار و نرمافزار ،منابع انساني و منابع
سازماني ،توسعه موثر قابليتهای  ITرا با دقت بررسي کنند.
ساهين و توپال )1113( 1در تحقيقي با عنوان «تأثير فناوری اطالعات بر تجارت عملکرد :مدلسازی معادالت ساختاری
يکپارچه و رويکرد شبکه عصبي مصنوعي» بيان نمودند استفاده فشرده از فناوری اطالعاتي بر عملکرد تجاری با استفاده از
مدلسازی با آناليز شبکه عصبي امکانپذير است .از فناوری اطالعات با استفاده از مدل  SEMبر عملکرد شکل گرفته است و
از مدل  ANNبرای پيشبيني رابطه بين فناوری اطالعات و عملکرد تجاری استفاده شده است که نشان داد فناوری طاالعات
بر عملکرد تجاری تاثير مثبت دارد.
شاهنگيان و همکاران ( )1931در تحقيقي با عنوان «تاثير به کارگيری فناوری اطالعات بر عمکرد بازاريابي بيمههای مسيوليت
در شعب بيمه آسيا شرر کرمان» بيان نمودند روش تحقيق مورد استفاده در اين تحقيق ،توصيفي و از نو همبستگي بوده
است .جامعه آماری اين پژوهش مديران ،کارشناسان و کارکنان شرکت بيمه آسيا در شرر کرمان ميباشد که از اين ميان تعداد
 912نفر برای نمونه مورد نظر انتخاب گرديده است .روش نمونهگيری در اين تحقيق تصادفي است .نتايج پژوهش نشان دادند
به کارگيری فناوری اطالعات و همچنين اينترنت بر عملکرد بازاريابي و مواردی چون تسريل ارتباطات بازاريابي ،تسريل
تحقيقات بازاريابي و بربود چرره تجاری شرکتهای فعال دراين زمينه تاثير خواهد داشت.
احمدی و ابراهيمي ( )1931در پژوهشي با عنوان «ارزيابي عملکرد کارکنان شرکتهای کامپيوتری شيراز بر اساس مرندسي
مجدد فرآيند کسب و کار با تاکيد بر سرمايهگذاری فناوری اطالعات ،با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و ارائه راهکارهای
الزم به منظور بربود عملکرد کارکنان» به نتايج زير دست يافتند :سه عامل مرم يعني تحولگرايي ،کنترل و بازخورد ،پايداری
و انعطافپذيری نقش موثری را در اين زمينه ايفا نمودهاند .نتايج حاصله حاکي از آن است که به احتمال  31درصد ارزيابي
عملکرد کارکنان شرکتهای کامپيوتری شيراز بر اساس مرندسي مجدد فرآيند کسب و کار با تاکيد بر سرمايهگذاری فناوری
Zhao
Sahin & Topal
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اطالعات ،بر برود عملکرد کارکنان تاثير دارد .اين پژوهش نشان داد که در جامعه مورد بررسي ،متغير تحولگرايي و همچنين
کنترل و بازخورد اطالعات از عوامل مرم فرآيند مرندسي مجدد ميباشند و ميتوانند تاثير زيادی را در بربود عملکرد کارکنان
شرکتهای کامپيوتری داشته باشند.
داودی ( )1932در پژوهشي با عنوان «رابطه مرندسي مجدد کسب و کار با بربود عملکرد شرکتهای بيمه آسيا شعب استان
ترران با تاکيد بر نقش ميانجي فناوری اطالعات» به نتايج ذيل دريافتند :بين مرندسي مجدد کسب و کار با بربود عملکرد
شرکتهای بيمه آسيا رابطه معنادار وجود دارد .بين مرندسي مجدد کسب و کار با فناوری اطالعات شرکتهای بيمه آسيا
رابطه معنادار وجود دارد .بين فناوری اطالعات با بربود عملکرد شرکتهای بيمه آسيا رابطه معنادار وجود دارد .فناوری
اطالعات در رابطه بين مرندسي مجدد کسب و کار با بربود عملکرد در شرکتهای بيمه آسيا شعب ترران نقش ميانجي دارد.
فرضیه های پژوهش
 .1فناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي (امنيت شغلي ،آموزشهای متنو و گسترده ،ارائه پاداشهای سهخاوتمندانه ،تسهريم
اطالعات ،توانمندسازی کارکنان ،کاهش فاصله طبقاتي در ميان کارکنان) تاثير دارد.
 .1فناوری اطالعات بر عملکرد کارکنان (قابليت اعتماد ،نگرش ،کيفيت کار ،ابتکار عمل ،قضاوت ،همکاری ،کميت کار ،امنيت،
يادگيری و توسعه شخصي ،شخص و مولفه رهبری) فروشگاههای زنجيرهای شرروند تاثير دارد.
روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ نو پژوهش يک مطالعه توصيفي -همبستگي ميباشد .روش پژوهش ميداني
با توزيع پرسشنامه بين کارکنان فروشگاههای زنجيرهای شرروند ميباشد .جرت مباني نظری نيز ،استفاده از منابع کتابخانهای
(کتاب ،مقاله ،پايان نامه و  )...ميباشد .ابزار پژوهش حاضر نيز ،پرسشنامه ميباشد.
جامعه آماری پژوهش
در تحقيق حاضر ،مديران و کارکنان فروشگاههای زنجيرهای شرروند به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدهاند که نمونه
آماری تحقيق حاضر متشکل از تعداد  131نفر از مديران و کارکنان فروشگاههای زنجيرهای شرروند ميباشد که به دليل
جنسيت آزمودنيها (زن-مرد) با روش نمونه گيری طبقهای ،نمونهی آماری تحقيق انتخاب شد که با توجه به اينکه 111
پرسشنامه توزيع شده بود ،فقط  133پرسشنامه عودت داده شد و که از اين تعداد  111پرسشنامه قابل استفاده بود که مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفت.
ابزار سنجش
 .9پرسشنامه فناوری اطالعات
پرسشنامه فناوری اطالعات رضايي ( )1931که از سوال تشکيل شده است .پاسخدهي به سواالت اين پرسشنامه مطابق طيف
هفت درجهای ليکرت (کامالً غيرضروری=  ،1غيرضروری=  ،1تا حدودی غيرحضوری=  ،9نظری دارم=  ،1تا حدودی
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ضروری=  ،1ضروری=  ،2کامال ضروری=  )2ميباشد .پايايي پرسشنامه فناوری اطالعات در پژوهش رضايي ( 1/33 )1931به
دست آمد .روايي پرسشنامه عملکرد توسط صاحب نظران تاييد شد .در پژوهش حاضر نيز ،ضريب آلفای کرونباخ با اجرا روی
 91نفر از افراد نمونه آماری و حذف آنرا از پژوهش حاضر ،برای پرسشنامه فناوری اطالعات  1/32به دست آمد.
 .3پرسشنامه مدیریت بازاریابي
پرسشنامه بازاريابي توسط پورنبي ( )1931ساخته شده است .اين پرسشنامه دارای  91سؤال بسته پاسخ ميباشد و با مقياس
پنج درجهای ليکرت (خيلي کم= ،1کم= ،1متوسط= ،9زياد= 1و خيلي زياد= )1طراحي شده است .اين پرسشنامه( :امنيت
شغلي « ،»11-11آموزشهای متنو و گسترده « ،»1-1ارائه پاداشهای سخاوتمندانه « ،»2-11تسريم اطالعات «،»12-11
توانمندسازی کارکنان « ،»11-11کاهش فاصله طبقاتي در ميان کارکنان « )»12-91را در ميان کارکنان ،مورد اندازهگيری
قرار ميدهد .در پژوهش پورنبي ( )1931پايايي پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 1/31 ،به دست آمده است .در
پژوهش حاضر نيز ،ضريب آلفای کرونباخ با اجرا روی  91نفر از افراد نمونه آماری و حذف آنرا از پژوهش حاضر ،برای
پرسشنامه مديريت بازاريابي  1/23به دست آمد.
 .3پرسشنامه عملکرد
پرسشنامه ارزيابي عملکرد کارکنان احمدی ( )1939که در  11بعد تدوين شده ،استفاده شده است .اين پرسشنامه از  11سوال
تشکيل شده است .ابعاد اين پرسشنامه عبارتند از :مولفه قابليت اعتماد (سواالت  1و  ،)1مولفه نگرش (سواالت  9و  ،)1مولفه
کيفيت کار (سواالت  1و  ،)2مولفه ابتکار عمل (سواالت  2و  ،)3مولفه قضاوت (سواالت  3و  ،)11مولفه همکاری (سواالت 11
و  ،)11مولفه کميت کار (سواالت  19و  ،)11مولفه امنيت (سواالت  11و  ،)12مولفه يادگيری و توسعه شخصي (سواالت 12
و  ،)13مولفه شخص (سواالت  13و  )11و مولفه رهبری (سواالت  11و  .)11اين پرسشنامه مبتني بر طيف ليکرت پنج
درجهای (کامالً موافقم=  ،1موافقم=  ،1نظری ندارم=  ،9مخالفم=  1و کامالً مخالفم=  )1است و اگر فردی پاسخ سوالي را
نمي دانست گزينه بدون پاسخ را عالمت خواهد زد .پايايي پرسشنامه بربود عملکرد در پژوهش عليزداه ( 1/39 )1939به دست
آمد .روايي پرسشنامه عملکرد توسط صاحب نظران تاييد شد .در پژوهش حاضر نيز ،ضريب آلفای کرونباخ با اجرا روی  91نفر
از افراد نمونه آماری و حذف آنرا از پژوهش حاضر ،برای پرسشنامه عملکرد  1/33به دست آمد.
آمار توصیفي متغیرهای پژوهش
در اين بخش آمار توصيفي متغيرهای پژوهش ارائه ميشود .با توجه به نمونهگيری انجام شده تعداد  111نفر شاغل در
فروشگاه های زنجيرهای شرروند به عنوان نمونهی آماری انتخاب شدند که آمار توصيفي متغيرهای پژوهش در جدول ( )1ارائه
گرديده است.
جدول ( :)9نتایج آمار توصیفي
نام متغير
فناوری اطالعات

ميانگين
32/19

انحراف معيار
31/11

مقدار آماره Z
311/1

سطح معناداری
922/1

مديريت بازاريابي
عملکرد

22/31
11/11

11/11
11/1

111/1
313/1

121/1
931/1
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با توجه به نتايج جدول  ،1از آنجا که مقدار سطح معناداری به دست آمده برای تمام مولفههای پژوهش ،عددی بزرگتر از
 1/11ميباشد ،لذا فرض نرمال بودن ،در مورد همه مولفههای پژوهش تأييد ميشود .بنابراين ،مجاز به استفاده از آمار
پارامتريک (رگرسيون چندمتغيره) خواهيم بود.
آزمون فرضیه اول پژوهش
جدول ( )1نتيجهی آزمون رگرسيون دو متغيره را برای فرضيه اول تحقيق «فناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي (امنيت
شغلي ،آموزشهای متنو و گسترده ،ارائه پاداشهای سخاوتمندانه ،تسريم اطالعات ،توانمندسازی کارکنان و کاهش فاصله
طبقاتي در ميان کارکنان) را در کارکنان فروشگاههای زنجيرهای شرروند تاثير مثبت و معنادار دارد» نشان ميدهد.
جدول ( :)3نتیجهی آزمون رگرسیون چندمتغیره

مديريت
بازاريابي

(ضريب ثابت)
فناوری اطالعات
امنيت شغلي
آموزشرای متنو و گسترده
ارائه پاداش های سخاوتمندانه
تسريم اطالعات
توانمندسازی کارکنان
کاهش فاصله طبقاتي در ميان کارکنان

خطای
Β
استاندارد
2/112 111/111
1/111
1/211
1/111
1/111
1/119
1/913
1/111
1/112
1/191
1/111
1/113
1/911
1/191
1/111

β

1/131
1/111
1/111
1/111
1/133
1/919
1/133

t

p-value

3/121
2/111
1/111
1/113
1/113
1/112
2/111
1/112

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

R

1/111

R2

1/121

آزمون معناداری رگرسيون
p-value
F

93/319

1/111

با توجه به مقدار  Fو  p-valueمربوطه در جدول  ،1نتيجهگيری ميشود که رگرسيون معنادار است .همچنين نتايج بيانگر
آن است که فناوری اطالعات تغييرات مربوط به مديريت بازاريابي و مولفههايش را در کارکنان فروشگاههای زنجيرهای
شرروند تبيين و توضيح مينمايد ،بنابراين ،ميتوان چنين عنوان کرد که فناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي (امنيت شغلي،
آموزشهای متنو و گسترده ،ارائه پاداشهای سخاوتمندانه ،تسريم اطالعات ،توانمندسازی کارکنان و کاهش فاصله طبقاتي
در ميان کارکنان) را در کارکنان فروشگاههای زنجيرهای شرروند تاثير مثبت و معنادار دارد .لذا فرضيه اول پژوهش مورد
پذيرش واقع شد.
آزمون فرضیهی دوم پژوهش
جدول ( )9نتيجهی آزمون رگرسيون دو متغيره را برای فرضيه اول تحقيق «فناوری اطالعات بر عملکرد (امنيت شغلي،
آموزشهای متنو و گسترده ،ارائه پاداشهای سخاوتمندانه ،تسريم اطالعات ،توانمندسازی کارکنان و کاهش فاصله طبقاتي
در ميان کارکنان) را در کارکنان فروشگاههای زنجيرهای شرروند تاثير مثبت و معنادار دارد» نشان ميدهد.
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جدول ( :)3نتیجهی آزمون رگرسیون چندمتغیره
Β

عملکرد

(ضريب ثابت)
فناوری اطالعات
قابليت اعتماد
نگرش
کيفيت کار
ابتکار عمل
قضاوت
همکاری
کميت کار
امنيت
يادگيری و توسعه شخصي
شخص
رهبری

11/111
1/1111
1/111
1/1111
1/1191
1/1111
1/1111
1/111
1/1111
1/1911
1/1113
1/1111
1/1913

خطای
استاندارد
1/113
1/111
1/192
1/122
1/111
1/111
1/111
1/111
1/121
1/113
1/113
1/131
1/122

β

1/111
1/229
1/113
1/113
1/111
1/192
1/113
1/113
1/191
1/112
1/113
1/192

t

p-value

1/112
1/119
1/111
1/191
1/231
1/119
1/229
1/231
1/911
1/113
1/113
1/1923
1/911

1/111
1/111
1/111
1/111
1/191
1/111
1/111
1/111
1/913
1/111
1/192
1/1113
1/121

R

1/123

R2

1/111

آزمون معناداری رگرسيون
p-value
F

1/111

1/911

با توجه به مقدار  Fو  p-valueمربوطه در جدول  ،1نتيجهگيری ميشود که رگرسيون معنادار است .همچنين نتايج بيانگر
آن است که فناوری اطالعات تغييرات مربوط به مديريت بازاريابي و مولفههايش را در کارکنان فروشگاههای زنجيرهای
شرروند تبيين و توضيح مينمايد ،بنابراين ،ميتوان چنين عنوان کرد که فناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي (قابليت اعتماد،
نگرش ،کيفيت کار ،ابتکار عمل ،قضاوت ،همکاری ،کميت کار ،امنيت ،يادگيری و توسعه شخصي ،شخص و مولفه رهبری) را
در کارکنان فروشگاههای زنجيرهای شرروند هيچگونه تاثير ندارد .لذا فرضيه اول پژوهش مورد پذيرش واقع شد.
نتیجه گیری و پیشنهادات
هدف از تحقيق حاضر ،بررسي تاثير فناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي و عملکرد فروشگاههای زنجيرهای شرروند بود.
نتايج در سطح خطای پنج درصد نشان داد فناوری اطالعات بر مديريت بازاريابي (امنيت شغلي ،آموزشهای متنو و گسترده،
ارائه پاداشهای سخاوتمندانه ،تسريم اطالعات ،توانمندسازی کارکنان ،کاهش فاصله طبقاتي در ميان کارکنان) تاثير دارد .لذا،
با توجه به معنيداری ،فرضيهی صفر با اطمينان  31درصد مورد تأييد واقع نميگردد و فرضيهی اول پژوهش مورد پذيرش
واقع ميشود .نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج ژائو و همکاران ( )1112و شاهنگيان و همکاران ( )1931که نشان دادند
فناوری اطالعات بر بازاريابي عملکرد تاثير مثبت دارد ،همخواني داشت.
برای تبيين ميتوان گفت ،قابليت پويای بازاريابي را با تمرکز بر فرآيندها و فعاليتهای مرم بازاريابي ،به ويژه آنرايي که
مربوط به مديريت ارتباط با مشتری ميباشند با استفاده از فناوری اطالعات و با ايجاد عرصهای که در آن مزيت رقابتي مي-
تواند از طريق بربود فرايند ،تعالي خدمات و صميميت مشتری بررهبرداری شود ،به عنوان فعال کننده اصلي قابليت پويای
بازاريابي مورد استفاده قرار گرفت .لذا ،قابليتهای زيرساخت فناوری اطالعات و حمايت فناوری اطالعات از جنبههای تجاری
خاص از توجه بسيار مرم و شايسته برخوردار هستند.
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نتايج در سطح خطای پنج درصد نشان داد فناوری اطالعات بر عملکرد کارکنان (قابليت اعتماد ،نگرش ،کيفيت کار ،ابتکار
عمل ،قضاوت ،همکاری ،کميت کار ،امنيت ،يادگيری و توسعه شخصي ،شخص و مولفه رهبری) فروشگاههای زنجيرهای
شرروند هيچگونه تاثير ندارد .با توجه به معنيداری لذا فرضيهی صفر با اطمينان  31درصد مورد تأييد واقع ميگردد و
فرضيهی دوم پژوهش مورد پذيرش واقع نميشود .نتايج حاصل از اين فرضيه با نتايج لوبلر و همکاران ( ،)1111ساهين و
توپال ( ،)1113شاهنگيان و همکاران ( ،)1931احمدی و ابراهيمي ( )1931و داودی ( )1932که در تحقيقات خود ،نشان داده
بودند فناوری اطالعات بر عملکرد تاثير مثبت دارد ،همخواني نداشت.
برای تبيين ميتوان گفت ،انتخاب فرهنگ مناسب برای پيادهسازی فناوری اطالعات با توجه به شرايط موجود در فروشگاههای
زنجيرهای شرروند ميتواند جزو فاکتورهای افزايش موفقيت و بربود عملکرد شرکت باشد که اين اقدام ارائه خدمات و
محصوالت با کيفيت به مشتری ،کاهش هزينه ،سرعت بخشيدن به امور و در نرايت بربود عملکرد است .حاکميت برای بربود
عملکرد شرکت ،اقدام به نوآوریهای مختلفي از جمله مديريت کيفيت جامع ،بربود مستمر ،تحول سازماني ،تعيين اندازه
صحيح سازمانها نمودهاند .هدف مشترک تمامي اين رويکردها ،تغيير نحوه انجام کارها به منظور بربود عملکرد بوده است.
فناوری اطالعات از طريق ايجاد ظرفيتهای تغيير ،اصالح و سادهسازی فرايندهای سازماني به بربود فرايندها و بربود عملکرد
سازماني کمک ميکند و بربودپذيری فرايندها ،در نرايت به بربود در متغيرهايي مانند هزينه ،کيفيت و زمان تحويل محصول
توليدی منجر ميشود .فناوری اطالعات از طريق ايجاد ظرفيت های تغيير ،اصالح و ساده سازی فرايندهای سازماني به بربود
عملکرد شرکت کمک مي کند و بربودپذيری فرايندها ،در نرايت به بربود در متغيرهايي مانند هزينه ،کيفيت و زمان تحويل
محصول توليدی منجر مي شود.
بر اساس يافتههای به دست آمده از تحقيق حاضر ،پيشنراد ميشود:
 .1به مديران فروشگاههای زنجيرهای شرروند توصيه ميشود کارشناسان ،پرسنل ،واحدها و ديگر منابع را به گونهای با فناوری
اطالعات آشنا سازند که به صورت هماهنگ و منسجم با هم به خلق ارزش برای مشتری بپردازند تا عملکرد بربود يابد.
 .1به مديران فروشگاههای زنجيرهای شرروند توصيه ميشود در تدوين راهبردهای مرتبط با فناوری اطالعات ،به نيازهای
پرسنل و مشتريان توجه داشته باشند و به صورت منظم رضايت پرسنل و مشتريان را بسنجند .سيستم رسيدگي به شکايتهای
پرسنل و مشتريان را پويا نگاه دارند و در اين راستا به مواردی همچون خدمات پس از فروش توجه زيادی مبذول دارند.
 .9به مديران فروشگاههای زنجيرهای شرروند توصيه ميشود از طريق ارزيابيهای مستمر عملکرد از طريق اجرای پرسشنامه-
های سنجش عملکرد ميتوان ميزان تاثير فناوری اطالعات در بربود عملکرد را مورد سنجش قرار داد.
 .1به پژوهشگران نيز پيشنراد ميگردد در ساير تحقيقات ،با استفاده از فنون تصميمگيری چندمعياره عوامل موثر در بربود
عملکرد را اولويتبندی نمود.
منابع
 احمدی ،علي ،)1939( ،بررسي ارتقاء سرمايه اجتماعي بر بربود عملکرد سازمان (نمونهی موردی :سازمانهای ستادی
شررداری ترران) ،فصلنامه مديريت دولتي ،دوره  ،9شماره  ،2صص .33-91
 احمدی ،محمد ،ابراهيمي ،ناصر ،)1931( ،ارزيابي عملکرد کارکنان شرکتهای کامپيوتری شيراز بر اساس مرندسي مجدد
فرآيند کسب و کار با تاکيد بر سرمايهگذاری فناوری اطالعات ،با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي و ارائه راهکارهای الزم
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به منظور بربود عملکرد کارکنان ،چرارمين کنفرانس ملي مديريت ،اقتصاد و حسابداری ،تبريز ،سازمان مديريت صنعتي
آذربايجان شرقي ،دانشگاه تبريز.
داودی ،آزاده ،)1932( ،رابطه مرندسي مجدد کسب و کار با بربود عملکرد شرکتهای بيمه آسيا شعب استان ترران با تاکيد
بر نقش ميانجي فناوری اطالعات ،پايان نامه کارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تنکابن.
رضايي ،آزاده ،)1931( ،بررسي اعتبار چارچوب شايستگيهای مديران فناوری اطالعات و شاخصهای ارزيابي عملکرد
واحدهای فناوری اطالعات ،پاياننامه کارشناسي ارشد ،دانشکده مديريت و حسابداری دانشگاه شريد برشتي.
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