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چکـیده
مﺤﻴط کﺴﺐ و کار امروز ﺑﺷدت تﺤت تاﺛﻴر رﻗاﺑت مﻴان ﺷرکتﻫا و تﻐﻴﻴرات ﺳریﻊ تﻜﻨﻮلﻮژي و تﻐﻴﻴر مداوم ﺧﻮاﺳﺘهﻫا و
ﻧﻴازﻫاي مﺸﺘریان اﺳت .امروزه ﺷرکتﻫا ﺑهمﻨﻈﻮر مﻮفقﻴت در ﺑازار و افﺰایﺶ فروش ،ﻧﻴازمﻨد ﻃراﺣﻲ و اتﺨاذ اﺳﺘراتﮋيﻫایﻲ
ﻫﺴﺘﻨد تا ﺑﻬﺘر ﺑﺘﻮاﻧﻨد ﻧﺴﺒت ﺑه رﻗﺒا ،رﺿایت مﺼرفکﻨﻨدﮔان را تامﻴﻦ کﻨﻨد .پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر در پﻲ ﺑررﺳﻲ جﻬت ﮔﻴري
ﺑازارﮔرایﻲ ،ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري و ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري در زمﻴﻨه ﺷرکت ﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺷﻬر
ﺳاري اﺳت .روشتﺤقﻴﻖ پﻴمایﺸﻲ و از ﻧﻮع کارﺑردي اﺳت .ﺑراي جمﻊآوري دادهﻫا از مطالعات کﺘاﺑﺨاﻧهاي و پرﺳﺸﻨامه
اﺳﺘﻔاده ﮔردید .جامعه آماري پﮋوﻫﺶ ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺷﻬر ﺳاري مﻲﺑاﺷد .روش ﻧمﻮﻧهﮔﻴري ،تﺼادفﻲ ﺳاده مﻲﺑاﺷد.
مدل پﮋوﻫﺶ ﺑا اﺳﺘﻔاده از مدل معادﻻت ﺳاﺧﺘاري و ﻧرم افﺰار  AMOSتﺤلﻴﻞ ﺷد .یافﺘهﻫا ﻧﺸان مﻲدﻫد که ﺑازارﮔرایﻲ و
ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري؛ ﺑه ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ مﻨﺘﻬﻲ مﻲﺷﻮد ﺑطﻮریﻜه ایﻦ ﻗاﺑلﻴت ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري
ﺷرکتﻫا تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ دارد.
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اﻧدیﺸمﻨدان و مﺘﺨﺼﺼان ﺑازاریاﺑﻲ در ﻃﻮل ﺑﻴﺶ از ﺳه دﻫه ﺑر ایﻦ ﺑاور ﺑﻮده اﻧد که عملﻜرد کﺴﺐ و کار تﺤت تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ
ﻗرار مﻲ ﮔﻴرد .ﺑازارﮔرایﻲ ﺑه ﺳازمان ﻫا اجازه مﻲ دﻫد ،ﺑراي ﻫماﻫﻨگکردن ﺳازمان ﻫا ﺑا مﺤﻴط عملﻴاتﻲ عمﻮمﻲ ،ﺑه تﻐﻴﻴرات
راﻫﺒردي پاﺳخ دﻫﻨد و عملﻜرد آن ﻫا را تﺤت تاﺛﻴر ﻗرار مﻲدﻫد(تقﻮي فرد و ﻫمﻜاران .)8930 ،مدیران ﺑازاریاﺑﻲ ﺑه فﻨاوري
اﻃالعات روي آوردﻧد تا ﺑا چالﺶ ﺑدﺳت آوردن مﻨاﺑﻊ ﺑازاریاﺑﻲ زماﻧﻲ مﻮاجه ﺷﻮﻧد که اﻧﺘﻈارات ﺑﻴﺸﺘري ﺑراي ایجاد رواﺑط پایدار ﺑا
مﺸﺘریان را ﺑرآورده مﻲ ﺳازﻧد .مطالعات اﺧﻴر ﻧﺸان مﻲ دﻫﻨد که ﺳازمان ﻫا مﻲ تﻮاﻧﻨد جذب و ﺣﻔظ مﺸﺘري را ﺑه وﺳﻴله ادغام
فﻨاوري اﻃالعات در فعالﻴت ﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ ﺧﻮد ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨد تا درﻧﺘﻴجه تعامالت ﻗﻮي ﺑا مﺸﺘریان ﺧﻮد داﺷﺘه ﺑاﺷﻨد .ترکﻴﺐ فﻨاوري
اﻃالعات و ﺑازاریاﺑﻲ که از آن ﺑه ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ یاد مﻲ ﺷﻮد ،مجمﻮعه وﺳﻴعﻲ از تﻜﻨﻮلﻮژي ﻫاي تعاملﻲ را درﺑرمﻲ ﮔﻴرد(تریﻨر
و ﻫمﻜاران .)1188 ،ﺷرکت ﻫاي صﻨعﺘﻲ ﻧقﺶ عمده اي در اﻗﺘﺼاد ملﻲ ایﻔا مﻲ کﻨﻨد و ﺑراي ﺑﺴﻴاري از کﺸﻮرﻫاي درﺣال تﻮﺳعه
که در صدد اﺣﻴاي ﺳاﺧﺘار اﻗﺘﺼادي ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨد ،ﺑﺴﻴار ﺣائﺰ اﻫمﻴت اﺳت .امروزه ﺷرکت ﻫا ،ﺑه مﻨﻈﻮر مﻮفقﻴت در ﺑازار و افﺰایﺶ
فروش ،ﺑاید ﻧﻮعﻲ اﺳﺘراتﮋي ﺑازاریاﺑﻲ تعﻴﻴﻦ کﻨﻨد تا ﺑﻬﺘر ﺑﺘﻮاﻧﻨد ﻧﺴﺒت ﺑه رﻗﺒا رﺿایت مﺼرف کﻨﻨدﮔان را تامﻴﻦ کﻨﻨد .ﻃراﺣﻲ ایﻦ
ﻧﻮع اﺳﺘراتﮋي ﺑازاریاﺑﻲ ،ملﺰم اﺳﺘﻔاده ﺑﻬﻴﻨه ﻫمه عﻮامﻞ و مﺘﻐﻴرﻫاي آمﻴﺰه ﺑازاریاﺑﻲ اﺳت .در ﺑازار جﻬاﻧﻲ امروزه مﺸﺘریان ﻧﺴﺒت ﺑه
ﮔذﺷﺘه اﻧﺘﻈارات ﺑﻴﺸﺘري دارﻧد و کﺴﺐ رﺿایت آن ﻫا ﻫر روز دﺷﻮارتر مﻲ ﺷﻮد(ﺷﻜرچﻲ زاده اصﻔﻬاﻧﻲ و ﻫمﻜاران.)8939 ،
ﺑا ورود ﺑه عضر ظﻬﻮر ﺳازمان ﻫاي مجازي ،مﻮﺿﻮع ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،ﺑه یک ﻧﻴاز اﺳاﺳﻲ ﺑراي امﻜان ﺣرکت و تداوم
تﻮﺳعه در ﻫر ﺳازماﻧﻲ تﺒدیﻞ ﺷده اﺳت .یﻜﻲ از ایﻦ فرصت ﻫا؛ ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ اﺳت .امروزه ﺑﻜارﮔﻴري روش ﻫاي الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ
ﺑازاریاﺑﻲ از عﻮامﻞ کلﻴدي مﻮفقت ﺷرکت ﻫا ﺑه ﺷمار مﻲ رود و ﺑﻨگاه ﻫاي تجاري ﻧاﮔﺰیر ﺑه اﺳﺘﻔاده از روش ﻫاي یاد ﺷده ﺑراي
ﺣﻔظ ﺑقا در مﺤﻴط رﻗاﺑﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨد(دعایﻲ و ﺑﻲ غم .)8930 ،ﺑه ﺧﺼﻮص که امروزه ﺑﻜارﮔﻴري روش ﻫاي الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑازاریاﺑﻲ از
عﻮامﻞ کلﻴدي مﻮفقﻴت ﺷرکت ﻫا ﺑه ﺷمار مﻲ رود و ﺑﻨگاه ﻫاي تجاري ﻧاﮔﺰیر ﺑه اﺳﺘﻔاده از ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،جﻬت ﺣﻔظ ﺑقا در
مﺤﻴط رﻗاﺑﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨد ،مدیران ﺑازاریاﺑﻲ ﺑاید ﺑر اﻧﻮاع مﺨﺘلف مﻨاﺑﻊ ﺑراي ارتﺒاط ﺑرﻗرار کردن در فرایﻨد کﺴﺐ و کارﺷان تمرکﺰ کﻨﻨد.
عالوه ﺑر ایﻦ که ﺳرمایه تﻜﻨﻮلﻮژي مﻨاﺳﺐ مﺘعﻬد ﺑه اﻧجام ایﻦ چﻨﻴﻦ اﻫدافﻲ ﻫﺴﺘﻨد ،مدیران ﻧﻴﺰ ﺑاید فرﻫﻨگ ﻫاي ﺧالﻗاﻧه اي که
فرایﻨدﻫاي جدید را ایجاد مﻲ کﻨد ،ترویج دﻫﻨد(ﺣدادي و الماﺳﻲ فر .)1189 ،ارتﺒاﻃت تﻮﺳعه یافﺘه تر ﺑا مﺸﺘریان مﻲ تﻮاﻧد مﻨجر ﺑه
ﺷﻜﻞ ﮔﻴري مﺸﺘریان وفادار ،ﺣﻔظ و ﻧگﻬداري آن ﻫا و ﻧﻬایﺘا ﺳﻮدآوري ﺷﻮد .ﺑﻨاﺑرایﻦ پرداﺧﺘﻦ ﺑه مﻮﺿﻮع پذیرش مدیریت ارتﺒاط ﺑا
مﺸﺘري از جمله اولﻮیت ﻫاي ﻫر کﺴﺐ و کار مﺤﺴﻮب مﻲ ﮔردد .ﺑا ظﻬﻮر مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري و ﻗاﺑلﻴت ﻫایﻲ که ایﻦ اﺑﺰار ﺑا
ﺧﻮد ﺑراي ﺷرکت ﻫا ﺑه ارمﻐان آورده اﺳت ،ﺷرکت ﻫاي زیادي در دﻧﻴا ﺑه ﺳمت آن روي آورده اﻧد .ﻫمچﻨﻴﻦ ﺑا تﻜامﻞ مدیریت
ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ،چگﻮﻧگﻲ ﺑﻜارﮔﻴري و اداره کردن آن ﺑه عﻨﻮان مﻬم تریﻦ مﺴئله ﺑراي ﺷرکت ﻫاي تﺒدیﻞ ﺷده اﺳت .لذا ﺷرکت
ﻫاي مﺨﺘلف ﺑاید مﻔﻬﻮم مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري را ﺑه اﻗﺘضاي ﺷرایط ﺣاکم ﺑر صﻨعت ﺧﻮد ﺑررﺳﻲ کﻨﻨد(دﻫقاﻧﻲ ﺳلطاﻧﻲ.)8931 ،
ﺑا ﺷدید ﺷدن رﻗاﺑت در ﺑازارﻫاي و درک اﻫمﻴت ﺣﻔظ مﺸﺘریان ﺑراي ﺳازمان ﻫا و ﻫمﺰمان ﺑا اوج ﮔﻴري ﻧﻬضت مﺸﺘري
مداري ،ﺳازمان ﻫا ﺑه تدریج ﺑه ﺳمت ایجاد و ﺣﻔظ رواﺑط ﺑلﻨدمدت ﺑا مﺸﺘریان ﺳﻮق داده ﺷدﻧد(ﺷﻜرچﻲ زاده اصﻔﻬاﻧﻲ.)8939 ،
وجﻮد رﻗاﺑت ﺑﻴﻦ ﺷرکت ﻫا مﻨجر ﺑه ایﻦ ﺷده اﺳت که ﻫر یک ﺑه دﻧﺒال راه ﻫاي مﺒﺘﻜراﻧه جﻬت ایجاد رواﺑط پایدار ﺑا مﺸﺘري و
افﺰایﺶ عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ﺑاﺷﻨد .یﻜﻲ از ایﻦ راه ﻫا اﺳﺘﻔاده از ﺑازارﮔرایﻲ ،ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري و ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑه
مﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴاﺑﻲ ﺑه مﺰیت ﻫاي رﻗاﺑﺘﻲ ﺣاصﻞ از ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري اﺳت.
ﺣال ایﻦ ﺳﻮال را مﻲ تﻮان مطرح کرد که تاﺛﻴر و جﻬت ﮔﻴري ﺑازارﮔرایﻲ ،ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري و جﻬتﮔﻴري ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ
ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري در زمﻴﻨه ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺷﻬر ﺳاري چگﻮﻧه اﺳت؟

 -2مبانی نظری
 -1-2بازارگرایی
تﺤقﻴقات ﺣﻮزه ﺑازارﮔرایﻲ ﺑا مطالعات ﻧارور و اﺳالتر ( )8331و کﻬلﻲ و جاورﺳﻜﻲ ( )8331آغاز ﺷد .اﮔرچه اغلﺐ پﮋوﻫﺸگران
ایﻦ ﺣﻮزه مﻮﺿﻮعﻲ ﺑا معﻨاي ذاتﻲ ﺑازارﮔرایﻲ مﻮافﻖ ﻫﺴﺘﻨد ،ﻫریک از آن ﻫا تعریف مﺘﻔاوتﻲ از ایﻦ مﻔﻬﻮم ارائه کرده اﻧد .ﻫریک از
ایﻦ تعاریف؛ مﻔﻬﻮم ﺑازارﮔرایﻲ را از دیدﮔاﻫﻲ مﺘﻔاوت مﻮرد تﻮجه ﻗرار داده اﺳت.
اصﻮﻻ چﻬار تعریف اصلﻲ تاکﻨﻮن ﺑراي ﺑازارﮔرایﻲ ارائه ﺷده اﺳت:
 -8ﺑازارﮔرایﻲ ،ایجاد اﻃالعات از ﺑازار در کﻞ ﺳازمان درﺑاره ﻧﻴازﻫاي جاري و آیﻨده مﺸﺘریان ،تﻮﺳعه و اﻧﺘقال ایﻦ اﻃالعات و
اﺳﺘعداد در ﺳراﺳر ﺳازمان و پاﺳﺨگﻮیﻲ ﺑه آن در تمام ﺳطﻮح ﺳازمان اﺳت.
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 -1ﺑازارﮔرایﻲ از ﺳه جﺰء رفﺘاري تﺸﻜﻴﻞ ﺷده اﺳت :مﺸﺘري مداري ،رﻗﻴﺐ ﮔرایﻲ و ﻫماﻫﻨگﻲ و تﺒادل اﻃالعات ﺑﻴﻦ واﺣدﻫا
ﻫمراه ﺑا دو ﻧﻮع تﺼمﻴم ﮔﻴري ،تمرکﺰ ﺑر ﺑلﻨدمدت و ﺳﻮدآوري.
 -9ﺑﺰارﮔرایﻲ ﺷامﻞ مجمﻮعه اي از ﺑاورﻫا و اعﺘقادات اﺳت که مﺸﺘریان را در مرکﺰ تﻮجه ﻗرار مﻲ دﻫد تا ﺳﻮدآوري ﺑلﻨدمدت
ﺷرکت را فراﻫم ﺳازد .الﺒﺘه ایﻦ ﺑه معﻨﻲ تﻮجه ﻧﻜردن ﺑه دیگر ذي ﻧﻔعان ماﻧﻨد مالﻜان ،مدیران و کارکﻨان ﻧﻴﺴت.
 -0ﺑازارﮔرایﻲ ﺷامﻞ مﻬارت ﻫاي عالﻲ و ﺑرجﺴﺘه در درک و ارﺿاي ﻧﻴازﻫا و ﺧﻮاﺳﺘه ﻫاي مﺸﺘریان اﺳت.
ﺑازارﮔرایﻲ ،ﻧﻮعﻲ فرﻫﻨگ ﺳازماﻧﻲ اﺳت که ﺑه ﺷﻜلﻲ اﺛرﺑﺨﺶ و کارا رفﺘارﻫاي ﺿروري ﺑا ﻫدف ﺧلﻖ ارزش ﺑرتر را ﺑراي
ﺧریداران ﺧلﻖ مﻲ کﻨد که ﺑه عملﻜرد ﺑرتر ﺑراي کﺴﺐ و کار مﻨجر مﻲ ﺷﻮد .ﺑراﺳاس ایﻦ رویﻜرد فرﻫﻨگﻲ؛ ﺑازارﮔرایﻲ ﺷامﻞ ﺳه
ﺑعد مﺸﺘريﮔرایﻲ ،رﻗﻴﺐ ﮔرایﻲ و ﻫماﻫﻨگﻲ درون وظﻴﻔه اي اﺳت(ﻻجﻮردي و ﻫمﻜاران.)8931 ،
ﺑازارﮔرایﻲ ایجاد ﻫﻮﺷمﻨدي در ﺳراﺳر ﺳازمان در ارتﺒاط ﺑا ﻧﻴازﻫاي فعلﻲ و آتﻲ مﺸﺘري ،ﻧﺸر ﻫﻮﺷمﻨدي در ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫاي
ﺳازمان و پاﺳﺨگﻮیﻲ ﺳراﺳري ﺑه آن ﻫﻮﺷمﻨدي اﺳت(دیﻮاﻧدري و ﻫمﻜاران.)8911 ،
ﺑازارﮔریﻲ یک مﻔﻬﻮم ﺑﺴﻴار ﮔﺴﺘرده اي اﺳت که تمامﻲ کارکﻨان ﺳازمان را درﺑر مﻲ ﮔﻴرد و تمرکﺰ آن ﺑر مﺤﻴط ﺑازار ﺷامﻞ
مﺸﺘري ،رﻗﺒا و فرایﻨدﻫاي درون ﺳازمان اﺳت .ﻧارور و اﺳالتر ( )8331ﺑازارﮔرایﻲ را یک چﺸم اﻧداز فرﻫﻨگﻲ و آن را ایﻦ ﮔﻮﻧه
تعریف مﻲ کﻨﻨد  .فرﻫﻨگ کﺴﺐ و کار اﺳت که ﺑطﻮر مﻮﺛر و کارآمد رفﺘارﻫاي ﻻزم ﺑراي ایجاد ارزش ﺑرتر ﺑراي مﺸﺘریان ایجاد مﻲ
کﻨد(رﺣﻴمﻲ و درویﺸﻲ.)8930 ،
ﺷاپﻴرو ( )8311ﺑازارﮔرایﻲ را مجمﻮعه اي از فرآیﻨدﻫا در جﻬت کﺴﺐ اﻃالعات در مﻮرد عﻮامﻞ اﺛرﮔذار ﺑر رفﺘار ﺧریداران و
تﻮزیﻊ ایﻦ اﻃالعات در ﺑﻴﻦ ﻫمه ي ﺑﺨﺶ ﻫاي ﺳازمان تعریف کرده اﺳت.
ﺑر ﻃﺒﻖ دیدﮔاه ﻫاﻧت و مﻮرﮔان ،ﺑازارﮔرایﻲ ﺷامﻞ جمﻊ آوري مﻨﻈم و ﺳﻴﺴﺘماتﻴک اﻃالعات در مﻮرد مﺸﺘریان و رﻗﺒاي فعلﻲ و
آیﻨده ،تجﺰیه و تﺤلﻴﻞ ﺳﻴﺴﺘماتﻴک اﻃالعات ﺑا ﻫدف تﻮﺳعه ي داﻧﺶ ﺑازار و اﺳﺘﻔاده ي ﺳﻴﺴﺘماتﻴک ایﻦ داﻧﺶ در جﻬت ﺷﻨاﺳایﻲ
اﺳﺘراتﮋي ﺳازمان ،فﻬم ،ایجاد ،اﻧﺘﺨاب ،اﺳﺘقرار و تﻐﻴﻴر آن مﻲ ﺷﻮد(تقﻮي فرد و ﻫمﻜاران.)8930 ،
ﺑازا ﮔرایﻲ ﺑه تدویﻦ مجمﻮعه اي از فرآیﻨدﻫا و ﻗاﺑلﻴت ﻫا در ﺷرکت کمک مﻲ کﻨد که درک ﻧﻴازﻫا و ﺧﻮاﺳﺘه ﻫاي مﺸﺘري را
ﺑه دﻧﺒال دارد ،ﺑاعث مﻲ ﺷﻮد ﺷرکت ﻫا ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘریان ﺧﻮد را ﺑه ﻃﻮر مﻮﺛرتري مدیریت کﻨﻨد(ﺳﻴف الﻬﻲ.)8931 ،
ﺑازارﮔرایﻲ مﺴﺘلﺰم تمرکﺰ ﺑر مﺸﺘري از ﻃریﻖ رﻫﺒري و مدیریت ﺳازمان ،ایجاد تﻐﻴﻴرات فرﻫﻨگﻲ از ﺑاﻻ ﺑه پایﻴﻦ ،تجدید ﺳاﺧﺘار
ﺳازماﻧﻲ از ﻃریﻖ تﺸﻜﻴﻞ تﻴم ﻫاي مﺘمرکﺰ ﺑر مﺸﺘري و چﻨدوظﻴﻔه اي و ﺑرﻗراري ارتﺒاط دوﻃرفه ﺑا مﺸﺘري اﺳت(رﺿایﻲ صﻮفﻲ و
ﻫمﻜاران.)8932 ،
ﺑازارﮔرایﻲ یﻜﻲ از جﻨﺒه ﻫاي فرﻫﻨگ ﺳازماﻧﻲ اﺳت که در آن کارکﻨان ﺑاﻻتریﻦ ارزش را ﺑه ﺳﻮدآوري ﺑﻨگاه و ﻧگﻬداري
مﺸﺘري از ﻃریﻖ ایجاد ارزش ﺑرتر مﻲ دﻫﻨد .ﺑازارﮔرایﻲ یک ﻧﻮع ﻫﻨجار رفﺘاري اﺳت که در ﺳرتاﺳر ﺳازمان ﮔﺴﺘرش یافﺘه و از
ﻃریﻖ ﻧﻮآوري؛ پاﺳﺨگﻮي ﻧﻴازﻫاي ﺣال و آتﻲ ﺑازار و مﺸﺘري اﺳت(زﻫدي و ﻫمﻜاران.)8938 ،

 -2-2گرایش به فناوری
ارتﺒاط ﺑﻴﻦ تجارت و تﻜﻨﻮلﻮژي دیر زماﻧﻲ اﺳت که وجﻮد داﺷﺘه و ادامه دارد .در واﻗﻊ یک پﻴﺸرفت تﻜﻨﻮلﻮژیﻜﻲ ﺑاعث روﻧﻖ
تجارت ﺷد .مدیران ﺑازاریاﺑﻲ ﺑاید ﺑر اﻧﻮاع مﺨﺘلف مﻨاﺑﻊ ﺑراي ارتﺒاط ﺑرﻗرار کردن در فرایﻨد کﺴﺐ و کارﺷان تمرکﺰ کﻨﻨد .عالوه ﺑر
ایﻦ ،ﺳرمایه تﻜﻨﻮلﻮژي مﻨاﺳﺐ مﺘعﻬد ﺑه اﻧجام ایﻦ چﻨﻴﻦ اﻫدافﻲ ﻫﺴﺘﻨد ،مدیران ﻧﻴﺰ ﺑاید فرﻫﻨگﻫاي ﺧالﻗاﻧهاي که فرایﻨدﻫاي
جدید را ﻧگهمﻲدارد ،ترویج دﻫﻨد(ﺣدادي و الماﺳﻲ فر .)1189 ،ﺷرکتﻫاي فﻨاوري مﺤﻮر ،ﺑه ﺳرمایهﮔذاري ﺑﻴﺸﺘر در تﺤقﻴﻖ و
تﻮﺳعه و تقﻮیت تعﻬدات ﺑه پذیرش تﻜﻨﻮلﻮژي جدید درون ﺳازمان تمایﻞ دارد .ﺑازارﮔرایﻲ و ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري ،آزادي و روﺷﻦ
فﻜري ﺑراي ایدهﻫاي جدید را تﺸﻮیﻖ مﻲکﻨﻨد .تﻔاوت کلﻴدي ،در چگﻮﻧگﻲ و مﺤﻞ پﻴدایﺶ ،ایﻦ ایدهﻫاي جدید اﺳت .ﮔرایﺶ ﺑه
فﻨاوري مﻲتﻮاﻧد ﺑه صﻮرت یک فلﺴﻔه از ”فﺸار تﻜﻨﻮلﻮژي” در ﻧﻈر ﮔرفﺘه ﺷﻮد که ﺑراي فﻨاوريﻫايجدید مطلﻮب اﺳت(ﮔاتﻴگﻨﻮن و
ژورب.)8331 ،

 -3-2قابلیت بازاریابی الکترونیک
یﻜﻲ از زیر مجمﻮعهﻫاي تجارت الﻜﺘروﻧﻴک ،ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴک اﺳت .ﺑرﺧﻲ از ﺷرکتﻫا تﻮاﻧﺴﺘهاﻧد ﺑا ﺑﻬره ﮔﻴري از ایﻦ ﺷﻴﻮه
ﻧﻮیﻦ ﺑازاریاﺑﻲ ﻧه تﻨﻬا درآمدﻫاي ﻫﻨگﻔﺘﻲ را ﺑدﺳت آورﻧد ،ﺑلﻜه عرصه رﻗاﺑت را چه در ﺑازارﻫاي داﺧلﻲ و چه در ﺑازارﻫاي ﺧارجﻲ ﺑر
رﻗﻴﺒان ﺧﻮد تﻨگتر ﻧمایﻨد .از آﻧجا که ﺑازار آﻧالیﻦ در ﻃﻮل چﻨد ﺳال ﮔذﺷﺘه ﺑه ﺳرعت رﺷد کرده اﺳت فعالﻴتﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ
الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ تﻮجه زیادي را ﺑه ﺧﻮد جلﺐ کرده اﺳت(چاﻧگ و ﻫمﻜاران.)1113 ،
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اﺳﺘراوس و ﻫمﻜاران( )1111ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ را اﺳﺘﻔاده از فﻨاوري اﻃالعات در فرآیﻨدﻫاي ایجاد ،ﺑرﻗراري ارتﺒاط ،دادن
ارزش ﺑه مﺸﺘریان و مدیریت رواﺑط مﺸﺘري ﺑه روشﻫایﻲ که ﺑراي ﺳازمان و ﺳﻬامداران آن ﺳﻮدمﻨد ﺑاﺷد تعریف مﻲکﻨﻨد.
ﻫمچﻨﻴﻦ پاﺳﻜاد ،ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ را اﺳﺘﻔاده از ایﻨﺘرﻧت در فعالﻴتﻫاي مرتﺒط ﺑا مﺸﺘري ،اﺳﺘﻔاده از ایﻨﺘرﻧت در فعالﻴتﻫاي
مرتﺒط ﺑا کاﻧالﻫا و اﺳﺘﻔاده از ایﻨﺘرﻧت در فعالﻴتﻫاي مرتﺒط ﺑا تﺤقﻴقات ﺑازاریاﺑﻲ تعریف کردﻫاﻧد .واژه ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،ﺑه
تﻮلﻴد ارزش و ﺑه دﺳت آوردن ﺳﻬمﻲ از ﺑازار ،ﺑراي اﺳﺘﻔاده از ایﻨﺘرﻧت و ﺳایر اﺑﺰار الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،جﻬت اﻧجام کﺴﺐ و کارﻫاي
ایﻨﺘرﻧﺘﻲ اعم از تﺒلﻴﻐات ،فروش کاﻻ ،و ﺧدمات و  ...اﻃالق مﻲﮔردد .ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ چﻬره ﺑازاریاﺑﻲ از ﻃریﻖ مﺸاﻫده فﻨاوري
فعال تﻮاﻧمﻨد ،ﻧقﺸه ﺑرداري و تجرﺑه اﺳت .اکﺜر ﺷرکتﻫا در ﺣال ﺣاﺿر ﺣداﻗﻞ از یﻜﻲ از ﺧدمات تجاري آﻧالیﻦ ﺑراي دﺳﺘرﺳﻲ
عمﻮمﻲ ﺑه اﻃالعات جدید و یا ﺑراي تﺤقﻴﻖ در مﻮرد مﻮﺿﻮعات تﺨﺼﺼﻲتر اﺳﺘﻔاده مﻲکﻨﻨد .ﺑﻨاﺑرایﻦ ،ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﻫمان
اﻫداف ﺑازاریاﺑﻲ ﺳﻨﺘﻲ را ﺑا فﻨاوري ﻧﻮیﻦ و ایﻨﺘرﻧت دﻧﺒال مﻲکﻨد ،که ﺑا اﺳﺘﻔاده از آن مﻲتﻮان عالوه ﺑر ﺑازارﻫاي ملﻲ ﺑه ﺑازارﻫاي
ﺑﻴﻦ المللﻲ دﺳت یافت و ﺑازارﻫاي جﻬاﻧﻲ را در دﺳت ﮔرفت(دعایﻲ و ﺑﻲغم.)8930 ،

 -4-2عملکرد ارتباط با مشتری
سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)96 :خرداد  ،1041جلد یک

امروزه در فضاي کﺴﺐ و کارﻫا ،مدیران دریافﺘه اﻧد که مﺸﺘریان ﻫﺴﺘه اصلﻲ یک کﺴﺐ و کار ﻫﺴﺘﻨد و مﻮفقﻴت یک ﺷرکت
ﺑه مدیریت کارآمد رواﺑط ﺑا مﺸﺘریاﻧﺶ اﺳﺘﻮار اﺳت .تمام ﺑرﻧامه ﻫاي یک ﺳازمان ﺑر یک ﻫدف اصلﻲ مﺘمرکﺰ اﺳت و آن کﺴﺐ
رﺿایت مﺸﺘریان اﺳت زیرا مﺸﺘریان ﻫر ﺳازمان دلﻴﻞ وجﻮدي آن کﺴﺐ و کار و تداوم و پایداري آن اﺳت .مدیریت ارتﺒاط ﺑا
مﺸﺘري ﺑه عﻨﻮان یک عﺒارت ﻧﻮیﻦ در اواﺳط دﻫه  8331رواج یافت و در دو دﻫه ﮔذﺷﺘه ﺑه عﻨﻮان یک رویﻜرد کﺴﺐ و کار مﻬم ﺑه
ﻃﻮر ﮔﺴﺘرده اي مﻮرد تﻮجه ﻗرار ﮔرفﺘه اﺳت(دﻫقاﻧﻲ ﺳلطاﻧﻲ.)8931 ،
مدیریت رواﺑط ﺑا مﺸﺘري ﻃﺒﻖ ﻧﻈر ﺑﻮلدیﻨگ و ﻫمﻜاران ( )1112ﺑدیﻦ صﻮرت ﺑﻴان ﺷده اﺳت:
مدیریت رواﺑط ﺑا مﺸﺘرري ﺑا اﺳﺘراتﮋي مرتﺒط اﺳت ،از ﻃریﻖ دوﮔاﻧه ایجاد ارزش ،اﺳﺘﻔاده ﻫﻮﺷمﻨد از داده ﻫا و فﻨاوري ،کﺴﺐ
داﻧﺶ مﺸﺘري و اﻧﺘﺸار ایﻦ داﻧﺶ ﺑه ﺷرکاي مﻨاﺳﺐ ،تقﻮیت مﻨاﺳﺐ(در ﺑلﻨدمدت) رواﺑط ﺑا مﺸﺘریان ﺧاص و ﮔروه ﻫاي مﺸﺘریان و
ادغام فرایﻨدﻫاي ﺣﻮزه ﻫاي مﺨﺘلف ﺷررکت و ادغام ﺑﻴﻦ ﺷرکت ﻫاي ﻫمﻜار ،ارزش ایجاد مﻲ کﻨد .ﻫدف از مدیریت رواﺑط ﺑا
مﺸﺘري ،ارتﺒاط ﻫاي مﺴﺘقﻴک ﺑﻬﺘر ﺑا مﺸﺘریان در کاﻧال ﻫاي ارتﺒاﻃﻲ ﺷرکت ﺑا ﺷرکت و ﺷرکت ﺑا فرد اﺳت(ﺣقﻴقﻲ ﻧﺴﺐ و
ممﻴﺰي.)8932 ،
ﻫدف از مدیریت رواﺑط ﺑا مﺸﺘري ،ﺷﻨاﺳایﻲ ،ﻧگﻬداري و ﺧﺸﻨﻮد کردن مﺸﺘري ﺑا روش ﻫاي صﺤﻴح و تﺸﻮیﻖ آن ﻫا ﺑه
اﺳﺘﻔاده مجدد اﺳت(ﺣقﻴقﻲ ﻧﺴﺐ و ممﻴﺰي .)8932 ،مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري یک اﺳﺘراتﮋي کلﻲ و یک فرﻫﻨگ تجاري پایدار اﺳت
که ﻫدف آن ﻃﺒﻖ ﺑﻨدي مﺸﺘریان مﻨاﺳﺐ و مدیریت آن ﻫا ﺑه مﻨﻈﻮر ﺑﻬﻴﻨه ﺳازي ارزش مﺸﺘري در درازمدت و ﺑﻬره ﮔﻴري ﺷرکت
از آن مﻲ ﺑاﺷد .مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري یک ﺳﻴﺴﺘم اﻃالعاتﻲ اﺳت که اﻃالعات مرﺑﻮط ﺑه تعامالت مﺸﺘریان ﺑا ﺳازمان را جمﻊ
آوري مﻲ کﻨد و ﺑه کارکﻨان ﺳازمان ایﻦ امﻜان را مﻲ دﻫد که ﺑه ﻃﻮر پﻴﻮﺳﺘه ﺑه تمامﻲ اﻃالعات در ﺧﺼﻮص مﺸﺘریان ماﻧﻨد فروش
ﻫاي ﮔذﺷﺘه و ﺣال ،ﺳاﺑقه ﺧدمات ارائه ﺷده ،ﺷﻜایات مﺸﺘریان و  ...دﺳﺘرﺳﻲ داﺷﺘه ﺑاﺷﻨد .مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري فرایﻨد
ﺷﻨاﺳایﻲ ،اﻧﺘﺨاب ،اکﺘﺴاب ،تﻮﺳعه و ﺣﻔظ مﺸﺘریان ﺳﻮدمﻨد اﺳت.
ﺳﻴﺴﺘم مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ﺑﺨﺸﻲ ازاﺳﺘراتﮋي یک ﺳازمان جﻬت ﺷﻨاﺳایﻲ مﺸﺘریان ،راﺿﻲ ﻧگه داﺷﺘﻦ آن ﻫا و تﺒدیﻞ
آن ﻫا ﺑه مﺸﺘري دائمﻲ مﻲ ﺑاﺷد که ﺑا ﺑﻬره ﮔﻴري از آن؛ ارتﺒاط مﺸﺘریان ﺑا ﺳازمان و ﻧﻴازمﻨدي ﻫاي آن ﻫا مﻮرد ﺑررﺳﻲ و تجﺰیه و
تﺤلﻴﻞ اصﻮلﻲ ﻗرار مﻲ ﮔﻴرد .در واﻗﻊ مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘریان یک راﻫﺒرد تجاري ﺑراي کﻞ ﺳازمان اﺳت که ﺳازمان را در
دﺳﺘﻴاﺑﻲ ﺑه اﻫداف ﺑازاریاﺑﻲ ارتﺒاﻃات و مﺸﺘري مداري یاري مﻲ کﻨد(دﻫقاﻧﻲ ﺳلطاﻧﻲ .)8931 ،در تعریف دیگري آمده اﺳت که
اﺳاس مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ،فلﺴﻔه ﺑازاریاﺑﻲ ارتﺒاﻃﻲ و تدویﻦ اﻫداف و اﺳﺘراتﮋي ﻫا ﺑر مﺒﻨاي آن اﺳت .مدیریت ارتﺒاط ﺑا
مﺸﺘري ﺑه معﻨﻲ کار ﺑراي اداره کردن ارتﺒاﻃات مﺸﺘري در یک مقﻴاس ﺑﺰرگ ﺑه ﻫمراه ﺳﻮدآوري ﺑلﻨد مدت و ماﻧدﮔاري در ذﻫﻦ
مﺸﺘري اﺳت (ﮔامﺴﻮن.)1110 ،

 -5-2پیشینه تحقیقاتی
وﺣدتﻲ و ﻫمﻜاران ( )8933در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا عﻨﻮان "ﺑررﺳﻲ مﻴﺰان ﺑازارﮔرایﻲ در مراکﺰ آمﻮزﺷﻲ و درماﻧﻲ ﻗﺰویﻦ :کارﺑرد
الگﻮي ﺳه وجﻬﻲ تﺤلﻴﻞ ﺑازار" ﺑه ایﻦ ﻧﺘایج رﺳﻴدیﻨد که ﺑﻴمارﺳﺘان ﻫا از ﻧﻈر ﺑازارﮔرایﻲ ،مﺸﺘري ﮔرایﻲ و تﻮجه ﺑه رﻗﻴﺐ ﺑه ترتﻴﺐ
در وﺿعﻴت مﺘﻮﺳط ،ﺑاﻻتر و کمﺘر از مﺘﻮﺳط ﻫﺴﺘﻨد .ﺑراي ﺑدﺳت آوردن ﺑازار ﺧدمات پرﺳﻮد ،ﺑﻴمارﺳﺘان ﻫا ﺑاید ﺑرﻧامه راﻫﺒردي
درمقاﺑﻞ رﻗﺒا پﻴاده و وﻃایف کارکﻨان را در جﻬت تقﻮیت ﺑازارﮔرایﻲ ﻫدایت کﻨﻨد.

02

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)96 :خرداد  ،1041جلد یک

ﺷریﻔﻲ و یﺰداﻧﻲ ( )8931در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا عﻨﻮان "تاﺛﻴر ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ ایﻨﺘرﻧﺘﻲ ﺑر تﻮﺳعه ﺑازارﻫاي ﺑﻴﻦ المللﻲ ﺷرکت
ﻫاي صادراتﻲ" ﺑه ایﻦ ﻧﺘایج رﺳﻴدﻧد که مﺘﻐﻴر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ ایﻨﺘرﻧﺘﻲ ﺑر در دﺳﺘرس ﺑﻮدن اﻃالعات و ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺷﺒﻜه ﺑﻴﻦ
المللﻲ تأﺛﻴر مﺜﺒت و معﻨاداري دارد .ﻫمچﻨﻴﻦ ﻧﺘایج ،تأﺛﻴر جﻬت ﮔﻴري اﺳﺘراتﮋیک ﺑﻴﻦ المللﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺑازار ﺑﻴﻦ المللﻲ و تأﺛﻴر
ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺑازار ﺑﻴﻦ المللﻲ ﺑر رﺷد راﻫﺒردﻫاي تﻮﺳعه اي ﺑازار ﺑﻴﻦ المللﻲ را تأیﻴد مﻲ کﻨد .ﺑاایﻦ ﺣال تأﺛﻴر در دﺳﺘرس ﺑﻮدن
اﻃالعات ﺑر جﻬتﮔﻴري اﺳﺘراتﮋیک ﺑﻴﻦ الملﻞ و ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ ایﻨﺘرﻧﺘﻲ ﺑر جﻬت ﮔﻴري اﺳﺘراتﮋیک ﺑﻴﻦ الملﻞ مﺜﺒت و معﻨادار
ﮔﺰارش ﻧﺸد.
ﻃریقﻲ و ﻫمﻜاران ( )8931در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا عﻨﻮان "ﺷﻨاﺳایﻲ عﻮامﻞ مﻮﺛر ﺑر تﻮﺳعه ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ورزش
ﺣرفه اي ایران " ﺑه ایﻦ ﻧﺘایج رﺳﻴدﻧد که ﺑه ترتﻴﺐ اولﻮیت ﺑﻨدي معﻨﻲ داري عﻮامﻞ مدیریﺘﻲ ،مدیریت داﻧﺶ ،مدیریت ارتﺒاط ﺑا
مﺸﺘري ،اﺳﺘراتﮋي ﻫا ،عﻮامﻞ مﺤﻴطﻲ و رﻗاﺑﺘﻲ ،ویﮋﮔﻲ ﻫاي وﺑﺴایت ،فرﻫﻨگ ﺳازماﻧﻲ ،مدیریت زﻧجﻴره تامﻴﻦ ،فاکﺘﻮرﻫاي ﺑرﻧد و
مﻨاﺑﻊ مﺘﻐﻴرﻫایﻲ ﻫﺴﺘﻨد که ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ورزش ﺣرفه اي ایران اﺛرﮔذار مﻲ ﺑاﺷﻨد.
داداﺷﻲ و ﻫمﻜاران ( )8931در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا عﻨﻮان "تعﻴﻴﻦ اﺛرﮔذاري مدیریت اﺑعاد ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد ﺷرکت ﻫاي صﻨایﻊ
غذایﻲ مﺤﺼﻮﻻت ارﮔاﻧﻴک در ایران ﺑه ایﻦ ﻧﺘایج رﺳﻴدﻧد که ارتﺒاط معﻨاداري ﺑﻴﻦ عﻮامﻞ مﺤﻴط دروﻧﻲ و ﺑﻴروﻧﻲ و ﺑازارﮔرایﻲ وجﻮد
دارد .از ﻃرفﻲ ،ﺑازارﮔرایﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒت و معﻨاداري ﺑر عملﻜد ﺑﻨگاه ﻫاي تﻮلﻴدکﻨﻨده مﺤﺼﻮﻻت ارﮔاﻧﻴک دارد .ﻫمچﻨﻴﻦ ،ﺑازارﮔرایﻲ ﺑه
عﻨﻮان مﺘﻐﻴر مﻴاﻧجﻲ ﻧقﺶ مﺜﺒت و معﻨاداري در مﻴان عﻮامﻞ درون ﺳازماﻧﻲ و عملﻜرد ﺑﻨگاه ﻫا ایﻔاء مﻲ کﻨد.
تقﻮي فرد و ﻫمﻜاران ( )8930در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا عﻨﻮان " ﺑررﺳﻲ تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد تجاري(مطالعه مﻮردي :ﺷرکت
ﻫاي تﻮلﻴدي پذیرفﺘه ﺷده در ﺑﻮرس اوراق و ﺑﻬادار تﻬران) " ﺑه ایﻦ ﻧﺘایج رﺳﻴدﻧد که ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد تجاري ﺷرکت ﻫاي
تﻮلﻴدي پذیرفﺘه ﺷده در ﺑﻮرس اوراق و ﺑﻬادار تﻬران تاﺛﻴر دارد.
رﺿایﻲ دولت آﺑادي و ﺧائف الﻬﻲ ( )8912در مطالعه اي ﺑا عﻨﻮان " مدلﻲ ﺑراي تعﻴﻴﻦ مﻴﺰان تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد کﺴﺐ
و کار ﺑا تﻮجه ﺑه ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ در صﻨایﻊ ﺷﻴمﻴایﻲ " پرداﺧﺘه اﻧد .ﻧﺘایج تﺤقﻴﻖ ﻧﺸان مﻲ دﻫد که ﻧﺘایج پﮋوﻫﺶ ﻧﺸان
مﻲ دﻫد که عملﻜرد کﺴﺐ و کار در فضاي رﻗاﺑﺘﻲ کﻨﻮﻧﻲ تﺤت تأﺛﻴر یﻜپارچگﻲ ﺑازارﮔرایﻲ و ﻗاﺑلﻴﺘﻬاي ﺑازاریاﺑﻲ ﻗرار دارد.
ﻫﻴم و پﻨگ ( )1181در
مطالعهاي ﺑا عﻨﻮان ﺑررﺳﻲ تاﺛﻴر
فﻨاوري اﻃالعات ﺑر ﺳاﺧﺘار و عملﻜرد
ﺑا مطالعه  191ﺷرکت تﻮلﻴدي ﺑه ایﻦ
ﻧﺘﻴجه رﺳﻴدﻧد که اﺳﺘﻔاده از فﻨاوري
اﻃالعات ﻧه تﻨﻬا ﺑر ﺳاﺧﺘار ﺷرکت
ﺑلﻜه ﺑر فعالﻴتﻫا و درﻧﺘﻴجه ﺑر
ﺷﻜﻞ )1ﻣدل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
عملﻜرد ﺷرکت ﻧﻴﺰ تاﺛﻴر ﻗاﺑﻞ
مالﺣﻈهاي دارد.

 -3فرضیه های پژوهش
فرﺿﻴه  )8ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ در ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺳاري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ دارد.
فرﺿﻴه )1ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ در ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺳاري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ دارد.
فرﺿﻴه  )9ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري در ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺳاري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ دارد.
فرﺿﻴه  )0ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري در ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺳاري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ دارد.
فرﺿﻴه )2ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري در ﺷرکتﻫاي صﻨعﺘﻲ ﺳاري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ دارد.

 -4روش تحقیق
روشتﺤقﻴﻖ پﻴمایﺸﻲ و از ﻧﻮع کارﺑردي اﺳت .ﺷرکت ﻫاي صﻨعﺘﻲ واﻗﻊ در ﺷﻬر ﺳاري که ﺑا تﻮجه ﺑه آمار ﺳازمان صﻨایﻊ و
معادن اﺳﺘان جمعا  131ﺷرکت در ﺑﺨﺶﻫاي صﻨایﻊ غذایﻲ و آﺷامﻴدﻧﻲ ،ﺷﻴمﻴایﻲ ،ﺑرق و الﻜﺘروﻧﻴک ،ﻻﺳﺘﻴک و پالﺳﺘﻴک ﺑﻮد که
جامعه تﺤقﻴﻖ ﺣاﺿر را ﺷﻜﻞ دادﻧد .ﺑا تﻮجه ﺑه ایﻨﻜه آﮔاهتریﻦ افراد ﻧﺴﺒت ﺑه ﺷرکت مدیران ارﺷد مﻲﺑاﺷﻨد لذا جامعه مﻮرد ﺑررﺳﻲ
ایﻦ پﮋوﻫﺶ کارﺷﻨاﺳان ارﺷد و مدیران تجاري -ﺑازاریاﺑﻲ و فروش و اعضاي ﻫﻴئت مدیره ایﻦ ﺷرکتﻫا ﻗرار داده ﺷدﻧد.
ﺑا تﻮجه ﺑه ایﻨﻜه تعداد دﻗﻴﻖ ایﻦ ﺷرکت ﻫا ﺑراﺳاس لﻴﺴت اﺧذ ﺷده از اداره کﻞ صﻨایﻊ و معادن مﻮجﻮد اﺳت لذا از ﺷﻴﻮه ﻧمﻮﻧه
ﮔﻴري تﺼادفﻲ ﺳاده اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت .ﺣجم ﻧمﻮﻧه ﺑا تﻮجه ﺑه فرمﻮل کﻮکران 121 ،ﻧﻔر در جامعه آماري مﺤاﺳﺒه ﮔردید .ﺑه مﻨﻈﻮر
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افﺰایﺶ ﺿریﺐ اﻃمﻴﻨان 112 ،پرﺳﺸﻨامه در ﺑﻴﻦ افراد جامعه پﺨﺶ ﺷد .از پرﺳﺸﻨامه ﻫاي ﺑرﮔﺸت داده ﺷده ،اﻃالعات 111
پرﺳﺸﻨامه ﻗاﺑﻞ اﺳﺘﻔاده ﺑﻮد و مﻮرد تجﺰیه و تﺤلﻴﻞ ﻗرار ﮔرفت.
ﺑراي ﮔردآوري دادهﻫا در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،از دو روش کﺘاﺑﺨاﻧهاي و مﻴداﻧﻲ اﺳﺘﻔاده ﺷد .در روش کﺘاﺑﺨاﻧهاي ﺑراي جمﻊ آوري
اﻃالعات مرﺑﻮط ﺑه ادﺑﻴات مﻮﺿﻮع و پﻴﺸﻴﻨه پﮋوﻫﺶ از کﺘابﻫا ،پایانﻧامهﻫا ،مقاﻻت اﻧگلﻴﺴﻲ و فارﺳﻲ و پایگاهﻫاي اﻃالعاتﻲ
اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت .در روش مﻴداﻧﻲ ﺑراي جمﻊ آوري دادهﻫاي آماري از پرﺳﺸﻨامه اﺳﺘﻔاده ﮔردید مدل پﮋوﻫﺶ ﺑا اﺳﺘﻔاده از مدل
معادﻻت ﺳاﺧﺘاري تﺤلﻴﻞ ﺷد.

 -5یافته ها
 -1-5آمارهاى استنباﻃی

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)96 :خرداد  ،1041جلد یک

بررسی نرمال بودن داده هاى پژوهش
ﺑه مﻨﻈﻮر ﺑررﺳﻲ ﻧرمال ﺑﻮدن دادهﻫاي پﮋوﻫﺶ از آزمﻮن کﻮلمﻮﮔروف-اﺳمﻴرﻧﻮف اﺳﺘﻔاده ﺷد تا از ﻧرمال ﺑﻮدن دادهﻫا اﻃمﻴﻨان
ﺣاصﻞ ﮔردد.
ﻫﻨگام ﺑررﺳﻲ ﻧرمال ﺑﻮدن دادهﻫا ما فرض صﻔر مﺒﺘﻨﻲ ﺑر ایﻨﻜه تﻮزیﻊ دادهﻫا ﻧرمال اﺳت را در ﺳطح ﺧطاي  2درصد آزمﻮن
ﻧمﻮدیم .ﺑﻨاﺑرایﻦ اﮔر آماره آزمﻮن ﺑﺰرﮔﺘر مﺴاوي  1/12ﺑدﺳت آید ،در ایﻦ صﻮرت دلﻴلﻲ ﺑراي رد فرض صﻔر مﺒﺘﻨﻲ ﺑر ایﻨﻜه داده
ﻧرمال اﺳت ،وجﻮد ﻧﺨﻮاﻫد داﺷت.
 :H0تﻮزیﻊ دادهﻫاي مرﺑﻮط ﺑه ﻫر یک از مﺘﻐﻴرﻫا ﻧرمال اﺳت.
 :H1تﻮزیﻊ دادهﻫاي مرﺑﻮط ﺑه ﻫر یک از مﺘﻐﻴرﻫا ﻧرمال ﻧﻴﺴت.
ﺟدول( )1ﻧﺘاﻳﺞ آزﻣﻮن ﻧﺮﻣال ﺑﻮدن ﻣﺘﻐیﺮﻫا
در ﻧرم افﺰار آماري آزمﻮن
نتیﺠه
سطﺢ
مﻘدار آزمون
کﻮلمﻮﮔروف -اﺳمﻴرﻧﻮف اجرا ﺷد .در
متﻐیر
ﻓرﺿیه
معنیداری
کولموگروف -اسمیرنوف
ﻫمه مﺘﻐﻴرﻫا که داده ﻫا از آنﻫا جمﻊ
نرمال
4/٣49
4/٦26
بازارگرایی
آوري ﺷد آماره آزمﻮن ﺑﺰرﮔﺘر از 1/12
نرمال
4/469
1/129
گرایش به ﻓناوری
ﺑﻮده و لذا فرض صﻔر تائﻴد مﻲﺷﻮد .ﺑه
نرمال
4/4٣0
4/3٧٣
ﺑﻴان دیگر ،دادهﻫا از ﻧﻮع ﻧرمال ﺑﻮده ﻗابلیت بازاریابی الﻜترونیﻜی
نرمال
4/26٣
1/440
اﺳت ..جﺰئﻴات ﺑﻴﺸﺘر در جدول( )8آمده عملﻜرد ارتباط با مشتری
اﺳت.
آزمون تاﺋید ساﺧتار عاملی مدل مفﻬومی پژوهش
جﻬت ارزیاﺑﻲ مدل آزمﻮن ﺷده از ﺷاﺧﺺﻫاي مرتﺒط اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت .ﺑطﻮر کلﻲ ﺑراي ارزیاﺑﻲ مدل تﺤلﻴﻞ عاملﻲ تائﻴدي
چﻨدیﻦ مﺸﺨﺼه ﺑرازﻧدﮔﻲ وجﻮد دارد .در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺑراي ارزیاﺑﻲ مدل تﺤلﻴﻞ عاملﻲ تائﻴدي مرتﺒه اول از ﺷاﺧﺺﻫاي مﻴاﻧگﻴﻦ
مجذور پﺲماﻧدﻫا ،ﺷاﺧﺺ ﻧرمﺷده ﺑرازﻧدﮔﻲ ،ﺷاﺧﺺ ﻧرمﻧﺸده ﺑرازﻧدﮔﻲ ،ﺷاﺧﺺ ﺑرازﻧدﮔﻲ فﺰایﻨده ،ﺷاﺧﺺ ﺑرازﻧدﮔﻲ تطﺒﻴقﻲ و
ﺷاﺧﺺ ﺑﺴﻴار مﻬم ریﺸه دوم ﺑرآورد واریاﻧﺲ ﺧطاي تقریﺐ اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت.
ﻣیاﻧﮕیﻦ ﻣﺠﺬور ﭘﺲﻣاﻧدﻫا :از معﻴار مﻴاﻧگﻴﻦ اﺧﺘالف ﺑﻴﻦ دادهﻫا و ماتریﺲ کﻮاریاﻧﺲ -واریاﻧﺲ ﺑاز تﻮلﻴد ﺷده ﺑه عﻨﻮان
ﺷاﺧﺼﻲ جﻬت ارزیاﺑﻲ مدل تﺤلﻴﻞ عاملﻲ درجه یک(مﺘﻐﻴرﻫاي اصلﻲ تﺤقﻴﻖ ﺷامﻞ :ﺑازارﮔرایﻲ ،ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري ،ﻗاﺑلﻴتﻫاي
ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري) اﺳﺘﻔاده کرد .ایﻦ ﺷاﺧﺺ ﻫﻨگامﻲ که مﻴاﻧگﻴﻦ ماتریﺲ واریاﻧﺲ -کﻮاریاﻧﺲ دادهﻫا
ﺷﻨاﺧﺘهﺷده ﺑاﺷد؛ ﺷاﺧﺺ ﺑا ارزﺷﻲ اﺳت.
ایﻦ مقدار ﻫر چقدر که کﻮچﻜﺘر ﺑاﺷد(زیر  1/12ﺑﺴﻴار عالﻲ و زیر  1/8مﻨاﺳﺐ و ﺑاﻻي  1/8ﻧامﻨاﺳﺐ اﺳت) ﺑﻬﺘر اﺳت .در
جدول ( ،)1مقدار مﻴاﻧگﻴﻦ مجذور پﺲ ماﻧدﻫا مقدار  1/11اﺳت .ایﻦ مقدار ﻧﺸان مﻲدﻫد که ﺑرازش مدل پﻴﺸﻨﻬادي تﺤقﻴﻖ ﺑا
اﺳﺘﻔاده از ایﻦ ﺷاﺧﺺ مﻨاﺳﺐ و کامالً ﻗاﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳت .ﺑراي ﺑررﺳﻲ ایﻨﻜه یک مدل ﺑه ﺧﺼﻮص در مقایﺴه ﺑا ﺳایر مدلﻫاي
ممﻜﻦ ،از لﺤاظ تﺒﻴﻴﻦ مجمﻮعهاي از دادهﻫاي مﺸاﻫده ﺷده تا چه ﺣد ﺧﻮب عمﻞ مﻲکﻨد از مقادیر ﺷاﺧﺺ ﻧرمﺷده
ﺑرازﻧدﮔﻲ) ،(NFIﺷاﺧﺺ ﻧرمﻧﺸده ﺑرازﻧدﮔﻲ) ،(NNFIﺷاﺧﺺ ﺑرازﻧدﮔﻲ فﺰایﻨده) (IFIو ﺷاﺧﺺ ﺑرازﻧدﮔﻲ تطﺒﻴقﻲ) (CFIاﺳﺘﻔاده
ﺷده اﺳت .مقدار ﻗاﺑﻞ ﻗﺒﻮل ایﻦ اﺳﺘﻔاده از ایﻦ ﺳه ﺷاﺧﺺ  1/3و ﺑاﻻتر مﻲ ﺑاﺷد .مقادیر ﺑاﻻي  1/3ایﻦ ﺷاﺧﺺﻫا ﺣاکﻲ از ﺑرازش
ﺑﺴﻴار مﻨاﺳﺐ مدل ﻃراﺣﻲ ﺷده در مقایﺴه ﺑا ﺳایر مدلﻫاي ممﻜﻨه اﺳت(ﻫﻮمﻦ .)8910 ،ﻫماﻧگﻮﻧه که در جدول زیر مﺸاﻫده
مﻲﺷﻮد ،مﻲتﻮان ﮔﻔت که مدل پﻴﺸﻨﻬادي تﺤقﻴﻖ در مقایﺴه ﺑا ﺳایر مدلﻫاي ممﻜﻨه ﺑرازش مﻨاﺳﺒﻲ یافﺘه اﺳت.
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ﺟدول( ،)2ﺷاﺧﺺ ﻫای ﺑﺮازﻧدگﻲ ﻣدل ﺗﺤلیﻞ ﻋاﻣلﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول((N=2٦٢

شاخﺺ

مﻘدار ﻗابﻞ ﻗبول

مﻘدار گﺰارش شده

میانگیﻦ مﺠﺬور پﺲماندها )(RMR

زیر 4/4٦

4/46

شاخﺺ نرمشده برازندگی )(NFI

4/3

4/36

شاخﺺ نرمنشده برازندگی )(NNFI

4/3

4/3٣

شاخﺺ برازندگی ﻓﺰاینده )(IFI

4/3

4/3٦

شاخﺺ برازندگی تطبیﻘی )(CFI

4/3

4/3٦

ریشه دوم برآورد واریانﺲ خطای تﻘریﺐ)(RMSEA

کمتر از 4/1

4/4٧

بررسی و آزمون فرضیه هاى تحقیق با استفاده از تجﺰیه و تحلیﻞ مﺴیر
جدول( )2آزمون ﻓرﺿیههای پیشنﻬادی تﺤﻘیﻖ با استفاده از آماره t
1

بازارگرایی بر ﻗابلیت بازاریابی الﻜترونیﻜی در شرکتهای ﺻنعتیساری تاثیر مﺜبتی
دارد.

4/3٧

0/30

تائید

2

گرایش به ﻓناوری بر ﻗابلیت بازاریابی الﻜترونیﻜی در شرکتهای ﺻنعتیساری تاثیر
مﺜبتی دارد.

4/3٣

9/٣6

تائید

9

ﻗابلیت بازاریابی الﻜترونیﻜی بر عملﻜرد ارتباط با مشتری در شرکتهای ﺻنعتیساری
تاثیر مﺜبتی دارد.

4/66

0/9٧

تائید

0

بازارگرایی بر عملﻜرد ارتباط با مشتری در شرکتهای ﺻنعتیساری تاثیر مﺜبتی دارد.

4/3٦

٧/02

تائید

٣

گرایش به ﻓناوری بر عملﻜرد ارتباط با مشتری در شرکتهای ﺻنعتیساری تاثیر
مﺜبتی دارد.

4/٧6

2/٧0

تائید

 -6نتیجهگیری
جدول( )9که ﺑه ﺑررﺳﻲ فرﺿﻴهﻫاي مطرح ﺷده در تﺤقﻴﻖ ﺑا اﺳﺘﻔاده از آزمﻮن  tمﻲپردازد؛ تﻮجه کﻨﻴد .در تجﺰیه و تﺤلﻴﻞ مﺴﻴر
ﺑراي آزمﻮن فرﺿﻴهﻫاي پﮋوﻫﺶ از مقدار  ،tاﺳﺘﻔاده مﻲ ﺷﻮد .مقدار ﻗاﺑﻞ ﻗﺒﻮل جﻬت پذیرفﺘﻦ یک فرﺿﻴه و رد فرض صﻔر مقدار
 8/31و ﺑﻴﺸﺘر از  8/31ﺑراي  tاﺳت(ﻫﻮمﻦ .)8910 ،ﺑﻨاﺑرایﻦ ﻫریک از فرﺿﻴهﻫاي پﮋوﻫﺶ که مقدار  tآن عدد  8/31و یا ﺑﻴﺸﺘر از
آن ﺑﻮد فرﺿﻴه پﻴﺸﻨﻬادي ﻗﺒﻮل و فرض صﻔر رد مﻲﺷﻮد.
ﻫمانﮔﻮﻧه که در جدول ﺷماره( )9آمده اﺳت:
فرﺿﻴه  :8ﺑازارﮔرایﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ دارد .تاﺛﻴر مﺜﺒت ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘرﻧﻴﻜﻲ ﺑا
مقدار  ،)0/30( tﺑﻴﺸﺘر از  8/31و معﻨﻲ دار اﺳت .یعﻨﻲ؛ ﺑازارﮔرایﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ دارد .ﺑه عﺒارت دیگر؛
فرض اول تﺤقﻴﻖ پذیرفﺘه ﺷده و فرض صﻔر رد ﺷد.
فرﺿﻴه  :1ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ دارد .فرض صﻔر ﻧﻴﺰ ﺑﻴان مﻲدارد که :ﮔرایﺶ ﺑه
فﻨاوري ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜروﻧﻴﻜﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒت ﻧدارد .در جدول( )9مقدار  ،)9/21( tﺑﻴﺸﺘر از  8/31و معﻨﻲ دار اﺳت .ﺑه عﺒارت
دیگر تاﺛﻴر مﺜﺒت ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري و ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ از ﻧﻈر آماري معﻨﻲ دار اﺳت و در ﻧﻬایت ایﻨﻜه فرﺿﻴه دو تﺤقﻴﻖ
پذیرفﺘه و فرض صﻔر آن رد مﻲﺷﻮد.
فرﺿﻴه  :9ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط مﺸﺘري دارد .فرض صﻔر ﻧﻴﺰ ﺑﻴان مﻲدارد که ﻗاﺑلﻴت
ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري تاﺛﻴر مﺜﺒت ﻧدارد .مقدار  tمرتﺒط ﺑا ایﻦ فرض ﻫمانﮔﻮﻧه که در جدول( )9ﻧﻴﺰ
مﺸﺨﺺ اﺳت ﺑراﺑر ﺑا مقدار  0/91مﻲﺑاﺷد .یعﻨﻲ ایﻨﻜه ایﻦ راﺑطه از ﻧﻈر آماري معﻨﻲدار و ﺑا اعﺘﺒار اﺳت .ﺑﻨاﺑرایﻦ فرض ﺳﻮم
پﮋوﻫﺶ یعﻨﻲ ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط مﺸﺘري دارد ،تائﻴد ﺷده و فرض صﻔر آن رد ﺷد.
فرﺿﻴه  :0ﺑازارﮔرایﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري دارد .فرض صﻔر ﻧﻴﺰ ﺑﻴان مﻲدارد که ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط
ﺑا مﺸﺘري تاﺛﻴر مﺜﺒت ﻧدارد .مقدار  tمرتﺒط ﺑا ایﻦ فرض مقدار  1/01مﻲﺑاﺷد .پﺲ مﻲتﻮان اﺳﺘﻨﺒاط ﻧمﻮد که فرض چﻬارم پﮋوﻫﺶ؛
ﺑازارﮔرایﻲ تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري دارد و تائﻴد ﺷد.

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)96 :خرداد  ،1041جلد یک

شماره

ﻓرﺿیه

ﺿریﺐ اثر

آماره t

نتیﺠه

0٣

سال هفتم ،شماره ( 2پیاپی ،)96 :خرداد  ،1041جلد یک
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فرﺿﻴه  :2ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري دارد .فرض صﻔر ﻧﻴﺰ ﺑﻴان مﻲدارد که ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري
ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري تاﺛﻴر مﺜﺒت ﻧدارد .ﺑا تﻮجه ﺑه مقدار  tمرتﺒط ( )1/10ﻧﺘﻴجه مﻲتﻮان ﮔرفت که ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري تاﺛﻴر
مﺜﺒﺘﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري دارد .پﺲ فرض پﻨجم پﮋوﻫﺶ ﻧﻴﺰ پذیرفﺘه و فرض صﻔر رد ﺷد.
ﻧﺘایج ﻧﺸان داد راﺑطه ﺑﻴﻦ ﺑازارﮔرایﻲ و عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ﻗﻮيتریﻦ راﺑطه را ﺑﻴﻦ مﺘﻐﻴرﻫاي مطرح ﺷده در ایﻦ پﮋوﻫﺶ
دارد و پﺲ از آن تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر روي ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴک مطرح مﻲ ﺷﻮد .ﺑه ﻃﻮر کلﻲ مﻲ تﻮان اﺳﺘﻨﺒاط کرد که تﻮجه
ﺑه مﺘﻐﻴرﻫاي تﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨده ﺑازارﮔرایﻲ مﻲ تﻮاﻧد در رﺳﻴدن ﺑه اﻫداف پﮋوﻫﺶ کمک ﺷایاﻧﻲ ﻧماید .ﻫمچﻨﻴﻦ تاﺛﻴر مﺘﻐﻴر ﻗاﺑلﻴت
ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ﺑر عملﻜرد ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري ،ﺿعﻴفتریﻦ راﺑطه معﻨﻲ دار در ایﻦ پﮋوﻫﺶ اﺳت.
ﺑاتﻮجه ﺑه فرﺿﻴه اول ،پﻴﺸﻨﻬاد مﻲﺷﻮد مدیران ﺑراي اتﺨاذ ﺳﻴاﺳتﻫاي رﻗاﺑﺘﻲ ﺳازمان ،از روشﻫاي ﻧﻮیﻦ ﺑازاریاﺑﻲ که در
فضاي الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ صﻮرت مﻲپذیرد و امﻜان ﺳﻔارش ﺳازي مﺘﻨاﺳﺐ ﺑا ﻧﻴاز مﺸﺘریان را فراﻫم مﻲﺳازد ،اﺳﺘﻔاده کﻨﻨد .ﺑازارﮔرایﻲ
مﻨﺒﻊ اﺳاﺳﻲ ﺑراي کﺴﺐ مﺰیت رﻗاﺑﺘﻲ پایدار ﺑراي ﺷرکتﻫا مﻲﺑاﺷد و ﻗاﺑلﻴتﻫاي درک ﺑازار و ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري را ﺑراي آن فراﻫم
مﻲکﻨد.
ﺷرکتﻫاي ایراﻧﻲ ﺑراي اﻧجام ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ از ﻃرق مﺨﺘلف ﻫمچﻮن ایمﻴﻞ مارکﺘﻴﻨگ ،ﻧرم افﺰارﻫاي  CRMو
ﺑﺨﺼﻮص ایجاد وب ﺳایت و مﺸاﻫده فعالﻴتﻫاي ﺷرکت ،رویﻜرد جدیدي اتﺨاذ کرده اﻧد که فعالﻴتﻫاي آمﻴﺰه ﺑازاریاﺑﻲ ﺷرکت را
تقﻮیت مﻲﻧماید .در ﺣالﻲکه مدیران ﺑا مﻔﻬﻮم ﺑازارﮔرایﻲ و تاﺛﻴر مﺜﺒت آن روي پﻴامدﻫایﻲ مﺜﻞ مﻮفقﻴت مﺤﺼﻮﻻت جدید آﺷﻨا
ﻫﺴﺘﻨد ،ایﻦ تﺤقﻴﻖ ﻫمچﻨﻴﻦ روي ایﻦ ﻧﻜﺘه تاکﻴد مﻲکﻨد که چگﻮﻧه مﻲتﻮان رﺿایت مﺸﺘري و عملﻜرد را از ﻃریﻖ تعامالت داراي
فﻨاوري اﻃالعات افﺰایﺶ داد .ایﻦ امر ﻧﺸان مﻲدﻫد که مدیران ﻧه تﻨﻬا ﻧﻴاز دارﻧد که از ﻧﻴازﻫاي اولﻴه مرﺑﻮط ﺑه مﺤﺼﻮل مﺸﺘري
آﮔاه ﺑاﺷﻨد ﺑلﻜه ﻧﻴازمﻨدﻧد که در مﻮرد ایﻨﻜه چگﻮﻧه مﺸﺘریان آن ﻫا مﻲﺧﻮاﻫﻨد ﺑا ﺷرکت ارتﺒاط داﺷﺘه ﺑاﺷﻨد ﻧﻴﺰ آﮔاﻫﻲ کﺴﺐ کﻨﻨد.
ﺑا تﻮجه ﺑه فرﺿﻴه دوم ،ایﻦ مطالعه ﻧﺸان داد که ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري تاﺛﻴر مﺜﺒﺘﻲ ﺑر مﻨاﺑﻊ فﻨاوري اﻃالعات ،مﻨاﺑﻊ اﻧﺴاﻧﻲ و مﻨاﺑﻊ
تجاري دارد و پﻴاده ﺳازي فﻨاوريﻫاي جدید در ﺳازمان یک جﺰ کلﻴدي از مﻔﻬﻮم ﻗاﺑلﻴت ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ اﺳت .پﻴﺸﻨﻬاد
مﻲﺷﻮد که ﺑه مﻨﻈﻮر کارﺑرد ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ ،تمامﻲ ﺷرکت مجﻬﺰ ﺑه تﻜﻨﻮلﻮژيﻫاي ﻧﻮظﻬﻮر ﺑاﺷد که در ایﻦ صﻮرت کارکﻨان
تعﻬد و تمایﻞ ﺑﻴﺸﺘري در ﺑﻜارﮔﻴري ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ دارﻧد .اﺳﺘﻔاده از ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ از یک ﺳﻮ مﺴﺘلﺰم وجﻮد
زیرﺳاﺧتﻫاي تجارت الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ درﺷرکت ﺑﻮده و از ﺳﻮي دیگر مﺴﺘلﺰم آﺷﻨایﻲ کافﻲ مدیران و کارکﻨان واﺣد ﺑازاریاﺑﻲ و فروش
ﺑر اصﻮل ،مﺒاﻧﻲ و فرایﻨد ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ اﺳت .ﺑﻬﺘر اﺳت که مﺰایا و فﻮاید ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ در ﺷرکت ﺑﻴان ﺷﻮد و از
فﻨاوريﻫاي ﻧﻮیﻦ اﺳﺘﻔاده ﺷﻮد تا اﺳﺘﻔاده از فﻨاوري جدید ﺑه ﻃﻮر کامﻞ فرﻫﻨگ ﺳازي ﺷﻮد.
ﺑاتﻮجه ﺑه فرﺿﻴه ﺳﻮم ،ایﻦ راﺑطه ﺿعﻴفتریﻦ راﺑطه پﮋوﻫﺶ ﺑﻮده ،پﻴﺸﻨﻬاد مﻲﺷﻮد مدیران ﺳازمانﻫا تﻮجه ﺑﻴﺸﺘري ﺑه
روشﻫاي ﻧﻮیﻦ ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ داﺷﺘه ﺑاﺷﻨد و ﺑه مﻨﻈﻮر پﻴﺸﺘاز ﺑﻮدن در ﺑازار رﻗاﺑﺘﻲ و ارائه مﺤﺼﻮﻻت ،ﺑﺴﻴار ﺣائﺰ اﻫمﻴت
اﺳت که روشﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ را ﺑه کار ﮔﻴرﻧد.
مدیران ﺑاید مﻨاﺑﻊ را ﺑراي ایجاد ﻗاﺑلﻴتﻫاي جدید ترویج دﻫﻨد تا یک مﻮﻗعﻴت اﺳﺘراتﮋیک پایدار فراﻫم آورﻧد .ﺑﺨﺼﻮص مدیران
ﺑازاریاﺑﻲ ﺑه ﺑررﺳﻲ فرصتﻫا در ﺑازارﻫاي جدید ﺑپردازﻧد و ﻗاﺑلﻴتﻫایﻲ که ﺳازمان را ﻗادر ﺑه تﻮﺳعه رواﺑط ﻗﻮي ﺑا مﺸﺘریان مﻮجﻮد
ﺧﻮاﻫﻨد کرد؛ ﺷﻨاﺳایﻲ کﻨﻨد .تﺤقﻴﻖ ﺣاﺿر پﻴﺸﻨﻬاد مﻲکﻨد که مدیران مﻲتﻮاﻧﻨد ﺑﻨاﺑرایﻦ ﺑراي دﺳﺘﻴاﺑﻲ ﺑه عملﻜرد ﺑاﻻ ،تﻮاﻧایﻲ
ﺳازمان در ﺑه کارﮔﻴري مﻨاﺑﻊ در تمامﻲ ﻗاﺑلﻴتﻫاي ﺳازماﻧﻲ مﻬمتر از کامﻞ ﺑﻮدن مﻨاﺑﻊ در تمام ﺳطﻮح اﺳت .پذیرش کﺴﺐ و کار
الﻜﺘروﻧﻴک ،تاﺛﻴر ﻗاﺑﻞ مالﺣﻈهاي ﺑر رﺿایت مﺸﺘري و تﻮﺳعه راﺑطه ﺑا مﺸﺘري دارد .ﺣﻔظ و تﻮﺳعه رواﺑط ﺷرکت -مﺸﺘري ،افﺰایﺶ
در درآمد و ﺳﻮد را ﺑدﻧﺒال ﺧﻮاﻫد داﺷت.
ﺑاتﻮجه ﺑه فرﺿﻴه چﻬارم ،ﻫماﻧطﻮرکه مﺸاﻫده ﺷد ایﻦ راﺑطه ﻗﻮيتریﻦ راﺑطه ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺑﻮده و ﺑعد مﺸﺘريﮔرایﻲ مﻬمتریﻦ
ﺑعد آن اﺳت ،پﻴﺸﻨﻬاد مﻲﺷﻮد مدیران در تدویﻦ اﺳﺘراتﮋيﻫاي ﺷرکت تﻮجه ﺑﻴﺸﺘري ﺑه امر ﺑازارﮔرا ﺑﻮدن در جﻬت ایجاد رﺿایت در
مﺸﺘریان داﺷﺘه ﺑاﺷﻨد که ایﻦ امر ﻧﻮآوري در تﻮلﻴد مﺤﺼﻮﻻت و ﺧدمات را افﺰایﺶ مﻲدﻫد .ﺑازارﮔرایﻲ داراي تاﺛﻴر مﺴﺘقﻴم معﻨﻲ دار
روي عملﻜرد اﺳت .ﺑا اﺳﺘﻔاده از ﺑازارﮔرایﻲ ﺑﻬﺘر مﻲتﻮان اﺳﺘراتﮋيﻫا را اجرا کرده و عملﻜرد را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴد .ﺷرکتﻫایﻲ ﺑا
ﺑازارﮔرایﻲ ﺑاﻻ ﺑه عملﻜرد تجاري ﺑرتر دﺳت مﻲیاﺑﻨد چﻮن ﺧﻮاﺳﺘهﻫاي ﺑﻴان ﺷده و ﻧﻴازﻫاي پﻨﻬان مﺸﺘریان ،اﺳﺘراتﮋيﻫا و
ﻗاﺑلﻴتﻫاي رﻗﺒا ،ﻧﻴازمﻨديﻫا و تﺤﻮﻻت کاﻧال و مﺤﻴط ﺑازار را ﺑﻬﺘر از رﻗﺒا درک مﻲکﻨﻨد .ﺷرکتﻫاي ﺑازارﮔرا ﺑا کﺴﺐ اﻃالعات
مرﺑﻮط ﺑه مﺸﺘریان و رﻗﺒا ،تﻮزیﻊ ایﻦ اﻃالعات در ﺳازمان و ﺑﻜارﮔﻴري ایﻦ اﻃالعات در تدویﻦ و ﺑازﻧگري اﺳﺘراتﮋيﻫاي ﺑازاریاﺑﻲ،
مﺤﺼﻮﻻتﻲ مطاﺑﻖ ﺑا ﻧﻴازﻫا و ﺧﻮاﺳﺘهﻫاي مﺸﺘریان ﻃراﺣﻲ ﻧمﻮده و رواﻧه ﺑازار کرده که مﻮجﺐ افﺰایﺶ رﺿایت مﺸﺘري و وفاداري
در آن ﻫا ،افﺰایﺶ ﺑﻬره وري ﺑلﻨدمدت و در ﻧﺘﻴجه رﺷد فروش و ﺳﻬم ﺑازار مﻲﺷﻮﻧد.
ﺑا تﻮجه ﺑه فرﺿﻴه پﻨجم ،پﻴﺸرفتﻫاي تﻜﻨﻮلﻮژي ،ﺳازمانﻫا را ﺑراي تعامالت مﻮﺛر و کارآمد تﻮاﻧاتر از ﻗﺒﻞ ﺑا مﺸﺘریان ﺳاﺧﺘه
اﺳت .پﻴﺸﻨﻬاد مﻲﺷﻮد صﻨایﻊ داراي تﻜﻨﻮلﻮژي ﺑاﻻ ،در ﺑﺨﺶ تﺤقﻴﻖ و تﻮﺳعه ﺳرمایه ﮔذاري ﺑﻴﺸﺘري ﻧمﻮده و ﺧﻮد را مﺘعﻬد ﺑه
ﺑﻜارﮔﻴري تﻜﻨﻮلﻮژي ﻫاي جدید ﺑداﻧﻨد .ﻧﻮآوري ،پذیرش و ﺣمایت از ایدهﻫاي جدید ،ﻫمﻜاري و ریﺴک پذیري ﺑﻴﻦ کارکﻨان در

اصالح مﺤﺼﻮﻻت جدید و اﺳﺘﻔاده ﺑﻬﺘر از اﻃالعات مﺸﺘري در ﺷرکت ترویج دﻫﻨد و ﺑدیﻦ ﮔﻮﻧه ﺑا ارائه مﺤﺼﻮﻻتﻲ جدید و مﻮرد
ﻧﻴاز مﺸﺘري ،رﺿایت او را جلﺐ ﻧمایﻨد .ﮔرایﺶ ﺑه فﻨاوري و اﺳﺘﻔاده از اﺑﺰارﻫاي ﻧﻮیﻦ ﺑاعث مﻲﮔردد تا ایﻦ دﺳﺘه از ﺷرکتﻫا آماده
ﺑاﺷﻨد و ﺑﺘﻮاﻧﻨد ﺑه ﺳرعت مﺤﺼﻮﻻت ،ﺧدمات و ﺑرﻧامهﻫاي کاري ﺧﻮد را ﺑا تﻐﻴﻴرات در مﺤﻴط ﻫماﻫﻨگ کﻨﻨد و مﺤﺼﻮﻻتﻲ را
ﻃراﺣﻲ کﻨﻨد که ﻧﻴازﻫاي مﺘﻐﻴر و مﻨﺤﺼر ﺑه فرد آن ﻫا را ﺑر آورده کﻨﻨد.
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تقﻮي فرد ،مﺤمد تقﻲ؛ ﺑﻬﺒﻮدي ،امﻴد و غﻔﻮریان ﺷاﮔردي ،امﻴر .)8930( .ﺑررﺳﻲ تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد تجاري(مطالعه
مﻮردي :ﺷرکت ﻫاي تﻮلﻴدي پذیرفﺘه ﺷده در ﺑﻮرس اوراق و ﺑﻬادار تﻬران) ،کاوﺷﻬاي مدیریت ﺑازرﮔاﻧﻲ ،ﻫﻔﺘم ،89 ،ﺑﻬار و
تاﺑﺴﺘان.112 -111 ،
ﺣقﻴقﻲ ﻧﺴﺐ ،مﻨﻴﮋه و ممﻴﺰي ،وﺣﻴده .)8932( .آزمﻮن یک مدل جامﻊ عملﻜرد مدیریت رواﺑط ﺑا مﺸﺘري در رﺳاﻧه ﻫاي
اجﺘماعﻲ در ﺑاﻧک ﻫاي مﻨﺘﺨﺐ ایران ،ﺳﻴاﺳت ﮔذاري پﻴﺸرفت اﻗﺘﺼادي داﻧﺸگاه الﺰﻫرا(س) ،چﻬارم ،88 ،تاﺑﺴﺘان.93 -21 ،
داداﺷﻲ ،مﺤمد علﻲ؛ مﺤمدیان ،مﺤمﻮد؛ دﻫدﺷﺘﻲ ﺷاﻫرخ ،زﻫره و ﺧاﺷعﻲ ،وﺣﻴد .)8931( .تعﻴﻴﻦ اﺛرﮔذاري مدیریت اﺑعاد
ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜر د ﺷرکت ﻫاي صﻨایﻊ غذایﻲ مﺤﺼﻮﻻت ارﮔاﻧﻴک در ایران ،پﮋوﻫﺶ ﻫاي مدیریت عمﻮمﻲ ،دﻫم ،ﺳﻲ و
پﻨجم ،ﺑﻬار.111 -131 ،
دعایﻲ ،ﺣﺒﻴﺐ اله و ﺑﻲ غم ،زیﻨت .)8930( .امﻜان ﺳﻨجﻲ پﻴاده ﺳازي ﺑازاریاﺑﻲ الﻜﺘروﻧﻴﻜﻲ در ﺑازار فرش دﺳﺘﺒاف اﺳﺘان
فارس ،تﺤقﻴقات ﺑازاریاﺑﻲ ﻧﻮیﻦ ،پﻨجم ،اول ،81 ،ﺑﻬار.8 -11 ،
دﻫقاﻧﻲ ﺳلطاﻧﻲ ،مﻬدي؛ مﺤمدي ،اﺳﻔﻨدیار ﻫمﺘﻲ ،امﻴﻦ و رئﻮفﻲ ،مﺼطﻔﻲ .)8931( .ﺑررﺳﻲ تاﺛﻴر مدیریت ارتﺒاط ﺑا مﺸﺘري
ﺑر عملﻜرد ﺑازاریاﺑﻲ ﺑا تﺒﻴﻴﻦ ﻧﻔﺶ مﻴاﻧجﻲ ﻧﻮآوري و ﺣافﻈه ﺑازاریاﺑﻲ ،راﻫﺒردﻫاي ﺑازرﮔاﻧﻲ ،ﺑﻴﺴت و ﺷﺸم ،89 ،ﺑﻬار و
تاﺑﺴﺘان.21 -11 ،
دیﻮاﻧدري ،علﻲ؛ ﻧﻴﻜﻮکار ،غالمﺤﺴﻴﻦ؛ ﻧﻬاوﻧدیان ،مﺤمد و آﻗازاده ،ﻫاﺷم .)8911( .ﺑازارﮔرایﻲ و عملﻜرد کﺴﺐ و کار در
ایران ،مدیریت ﺑازرﮔاﻧﻲ ،8 ،8 ،پایﻴﺰ و زمﺴﺘان.93 -20 ،
رﺣﻴمﻲ ،رﺣﻴم و درویﺸﻲ ،مریم .)8930( .ﺑررﺳﻲ ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد تجاري ﺑا ﻧقﺶ مﻴاﻧجﻲ ﻧﻮآوري ﺳازماﻧﻲ(مﻮرد
مطالعه :ﺷرکت ﻫاي ﺳاﺧت و تامﻴﻦ ﻗطعات ﺷرکت ملﻲ مﻨاﻃﻖ ﻧﻔت ﺧﻴﺰ جﻨﻮب در اﺳﺘان ﺧﻮزﺳﺘان) ،تﺤقﻴقات ﺑازاریاﺑﻲ
ﻧﻮیﻦ ،پﻨجم ،چﻬارم ،83 ،زمﺴﺘان.893 -811 ،
رﺿایﻲ دولت آﺑادي ،ﺣﺴﻴﻦ و ﺧائف الﻬﻲ ،اﺣمد علﻲ .)8912( .مدلﻲ ﺑراي تعﻴﻴﻦ مﻴﺰان تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر عملﻜرد کﺴﺐ و
کار ﺑا تﻮجه ﺑه ﻗاﺑلﻴﺘﻬاي ﺑازاریاﺑﻲ در صﻨایﻊ ﺷﻴمﻴایﻲ ،مدرس علﻮم اﻧﺴاﻧﻲ ،8 ،81 ،ﺑﻬار.898 -818 ،
رﺿائﻲ صﻮفﻲ ،مرتضﻲ؛ فراﻫاﻧﻲ ،اﺑﻮالﻔضﻞ و یاراﺣمدي ،جالل .)8932( .ﺑررﺳﻲ ﻧقﺶ ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر ﻫﻮﺷمﻨدي ﺑازار در
ﺷرکت ﻫاي ورزﺷﻲ ،مدیریت و تﻮﺳعه ورزش ،1 ،8 ،ﺑﻬار و تاﺑﺴﺘان.28 -12 ،
زﻫدي ،مﻬران؛ ﺷافعﻲ ،رﺿا و ﻫاﺷمﻲ ،ﺳﻴدرﺿا .)8938( .تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ ﺑر ﻗاﺑلﻴت ﻫاي ارتﺒاﻃﻲ(مﻮرد مطالعه :ﺷرکت ﻫاي
کﻮچک و مﺘﻮﺳط صﻨعﺘﻲ ﺷﻬر کرماﻧﺸاه) ،مدیریت تﺤﻮل ،چﻬارم ،1 ،پایﻴﺰ و زمﺴﻨان.801 -812 ،
ﺳﻴف الﻬﻲ ،ﻧاصر .)8931( .ﺑررﺳﻲ تاﺛﻴر ﺑازارﮔرایﻲ و ﺛﺒات مدیریﺘﻲ ﺑر عملﻜرد مالﻲ ﺷرکت ﻫا ،اﻗﺘﺼاد مالﻲ ،ﺳﻴﺰدﻫم،01 ،
پایﻴﺰ.118 -111 ،
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