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 چکیده

های به روزی همچون فناوری اطالعات را بر محیط کسب توان تأثیر فناوریامروزه، با رشد و پیشرفت فناوری، نمی 

توانند با تکیه بر قدرت نوآوری خود، نیازهای ها میو کار نادیده گرفت. برای دستیابی به یک مزیت رقابتی باالتر، سازمان

های زیر ساختی تکنولوژی بازار و مشتریان را شناسایی کنند. هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر بازارگرایی و قابلیتجدید 

های پویای بازاریابی و عملکرد برند است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری اطالعات بر قابلیت

های فعال در بازار مدیران ارشد شرکت امعه آماری دراین تحقیق کلیهکه ج باشد. از آنجاییاطالعات تحقیق توصیفی می

باشد که به روش نفر می ۱۴۰باشند، لذا نمونه آماری این مطالعه شامل های تلفن همراه شهر تهران می)صنعت( گوشی

است، پایایی پرسشنامه های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده  اند. دادهتصادفی ساده انتخاب شده

به روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روایی محتوایی آن با تکنیک تحلیل عاملی تاییدی مورد ارزیابی قرار گرفته 

ها از مدل معادالت ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای  است، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده

های زیرساختی کارکردی قابلیت  زیرساختی ارتباطی فناوری اطالعات، هایی سازمانی، قابلیتبازارگرایی، فرهنگ یادگیر

 از مدیریت ارتباط با مشتری و شدت رقابت صنعت تأثیر مستقیم دارد و همچنین قابلیت IT فناوری اطالعات بر حمایت

 .های پویای بازاریابی بر عملکرد برند تاثیرگذار است

  

 صنعت رقابت شدت یادگیری، فرهنگ برند، عملکرد اطالعات، فناوری بازاریابی، پویای قابلیت بازارگرایی، :هاواژه کلید
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  مقدمه-۱

های به روزی همچون فناوری اطالعات را بر توان تأثیر فناوریامروزه، با رشد و پیشرفت فناوری، نمی

توانند با تکیه بر قدرت ها میمحیط کسب و کار نادیده گرفت. برای دستیابی به یک مزیت رقابتی باالتر، سازمان

تفاده از بازاریابی نوآورانه در مدیریت زنجیره نوآوری خود، نیازهای جدید بازار و مشتریان را شناسایی کنند. اس

 سازد تا به خلق ارزش بزرگتری برای مشتریان و سایر ذی نفعان نائل گردند. ها را قادر میتأمین، سازمان

برای آنکه منابع به منشاء مزیت رقابتی پایدار تبدیل شوند، باید نادر، با ارزش، بادوام و غیرقابل تقلید 

که نادر و باارزش هستند، می توانند مزیت رقابتی به بار آورند، اما در صورتیکه شرکت نتواند آن باشند. منابعی 

منابع را حفظ کند یا در صورتی که شرکت های دیگر قادر به تقلید آنها باشند، آن مزیت پایدار نخواهد بود. در 

و یا دارای ابهام علی باشند، تقلید از  صورتی که منابع ارزشمند ضمنی، متکی به مسیر، از نظر اجتماعی پیچیده

های سنتی کسب و کار را تحت تأثیر خود آنها بی نهایت دشوار خواهد بود.همچنین رشد فناوری اطالعات شیوه

 .رودقرار داده است، به طوریکه امروزه استفاده از اینترنت یکی از ارکان بازاریابی به شمار می

 بیان مسئله پژوهش-۲

ها ن بیستم و آغاز هزاره سوم، انقالب الکترونیک باعث از بین رفتن مرز بین کشورها و سازماندر اواخر قر

برای کشورهای در حال توسعه این معنی  شد و به ارتباطات و انتقال اطالعات سرعت بخشید. تجارت الکترونیک

ر و زندگی روزمره به کار ای که در همه جوانب در سطح جهان توسط افراد در کارا دارد که اینترنت رسانه

ها، مشاغل مختلف، تجارت و بازرگانی، تجارت الکترونیک بر پایه اینترنت به  ها، دانشگاهآید. از جمله دولتمی

 طور بارز و آشکار عامل رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است. 

مانکر استان نور پیام دانشگاه ,کرمان استان نور پیام دانشگاه مدیریت گروه علمی هیئت عضو-۱  
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کرمان استان نور پیام دانشگاه ,بازرگانی مدیریت کارشناسی دانشجو-۲  

مرکز سیرجان  کرمان استان نور پیام دانشگاه ,بازرگانی مدیریت کارشناسی دانشجو-3  

 مرکز بافت کرمان استان نور پیام دانشگاه,بازرگانی مدیریت کارشناسی دانشجو -۴

 

 

 

 شود. های جدید صادراتی سرمایه گذاری بومی و خارجی را جذب و بدینوسیله اقتصاد پویا میفرصت

اند تا توانایی شرکت برای انطباق با محیطهای در حال های پویا را ابداع کردهمحققان تجاری واژه قابلیت

 تغییر غیر قابل پیش بینی را ثبت نمایند.

دهند که منابع خود را مجدداً پیکربندی کنند و در عین حالی که به ها به شرکت این امکان را میآن 

دهند نسبت به تغییرات بازار نیز بطور مؤثر پاسخگو باشند محیطهای در حال تغییر پاسخ می

شود. نقاط یهای پویا وسیع است و شامل جنبه و فرآیندهای مختلف تجارت ممفهوم قابلیت)۲۰۰۷)متیاسن

های باشند و ممکن است شرکتها تمرکز بر زمینهقوت نسبی شرکتها در عملیات کسب و کار متفاوت می

تر، به خصوص با توجه به های پویا بصورت دقیقکاربردی خاص را انتخاب کنند؛ بنابراین بررسی قابلیت

 های پویا را پرورش دهند. بلیتها باید این قاهای بنیادی کسب و کار مهم است که در آن شرکتجنبه

 اهمیت و ضرورت پژوهش-3

باید در نظر داشت که مبنای اصلی موفقیت یک شرکت دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار و حفظ آن 

است. در واقع، درک اینکه چه منابعی و یا کدام رفتارهای شرکت منجر به مزیت رقابتی می شود موضوع اصلی 

 ی می باشد.در استراتژی بازاریاب
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تاکنون تحقیقات بسیاری برای شناسایی مهم ترین عواملی که در مزیت رقابتی نقش دارند و همچنین،  

، فرهنگ (۱۹۸۴روشهای حفظ مزیت رقابتی صورت گرفته است مهارتهای متمایز )پیترز،

تریان و محدود کردن ، دست یابی بیشتر به منابع یا مش(۱۹۹۲، قابلیتهای سازمانی)الریچ،(۱۹۸۶سازمانی)بارنی،

، حفاظت در (۱۹۹3، مزیت جغرافیایی)کوین،(۱۹۹۸، فناوری اطالعات)پورتر و میلر،(۱۹۸۶فعالیت رقبا)پانکچ،

، عوامل انگیزشی،نگرشی و (۱۹۸۸، مدیریت کیفیت)دوز و پاراهاالد،(۱۹۷۹برابر پنج نیروی رقابتی)پورتر،

، سیستم های (۱۹۹3کیفیت جامع)اسپیتزر و پاول،، مدیریت (۱۹۸۸، زمان)استالک،(۱۹۸۹رفتاری)هاسکل،

و   (۲۰۰۱، دانش سازمانی)تسی،(۱۹۹۲، طراحی محصول و فرایند)سی سودیا،(۱۹۹۰کنترل کیفیت)سایمونز،

بسیاری دیگر از متغیرها ، به عنوان منشا ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پیشنهاد شده اند)حمیدی زاده وحسین 

ه نقاط اصلی قوت و ضعف یک شرکت مشخص شوند، شرکت می تواند به هنگامی ک(.۱3۸۷: ۷زاده شهری،

 ارزیابی این امر بپردازد که کدام نقاط قوت از این قابلیت برخوردارند که منبع مزیت رقابتی پایدار باشد.

 

 هدف اصلی تحقیق-4

طالعات بر های زیر ساختی تکنولوژی اهدف اصلی پژوهش بررسی و شناسایی تأثیر بازارگرایی و قابلیت

 .باشدقالیت های پویایی بازاریابی و عملکرد برند می

 چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق-5

های رقابتی، رویکرد مبتنی بر منبع به عنوان یک لنز نظری برای کشف در حیطه تجزیه و تحلیل مزیت

فرض که منابع در  بر اساس این .(۲۰۰۵کمکهای فناوری اطالعات به عملکرد شرکت استفاده شده است )چان،

ماند آن شوند و این توزیع در طول زمان نسبتاً پایدار باقی میسراسر شرکت بصورت ناهمگن توزیع می

کند. البته، این فرضیات موجب ها به مزیت رقابتی پایدار فراهم میچارچوبی را برای درک نحوه رسیدن شرکت

فرار کمتر کمتر قابل اجرا باشند. بنابراین، برخی  های بسیاراند که رویکرد مبتنی بر منبع در محیطشده

 (ازمحققان تمرکز خود نسبت به قابلیتهای پویا را تغییر دادند )وینتر
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 بازارگرایی 5-۱

های مدرن باید اطالعات بازار در مورد نیازهای فعلی و آینده مشتری را تولید کنند و برای تضمین شرکت

های بسیار بازار محور ها و واحدهای تجاری منتشر کنند. شرکترا برای گروهو پاسخ به موقع به تغییر بازار آن 

ها همچنین بر شرایط به طور مداوم سعی دارند برای مشتری ایجاد ارزش نموده و عملکرد را بهبود بخشند. آن

شتری و دهند و درک کاملی از نیازهای مبازار نظارت دارند، تجزیه و تحلیلهای روند بازار را انجام می

 .کندآورند؛ این نیز به ترویج یادگیری و نوآوری سازمانی کمک میاستراتژیهای رقیب به دست می

 های زیرساخت فناوری اطالعاتقابلیت 5-2

دهد تا به کمک بهبود فرایند و برتری عملیاتی از زیرساخت فناوری اطالعات این امکان را به شرکت می

زیرساخت مذکور انعطاف پذیری الزم برای مقابله با عدم اطمینان در مورد مزایای فن آوری بهره مند شود. 

آن هر دو مقوله ارتباط و کارکرد را در بر  .(۲۰۰۵کند )پیکولی،نیازهای آتی فناوری اطالعات را تأمین می

همچنین توانایی کند، تر و پایدارتر از عملیات یا کاربردهایی است که آن را پشتیبانی میگیرد که با ثباتمی

های موجود شرکت برای اضافه کردن، ویرایش، و حذف کارکردهای تجاری را با اثرات سوء کم بر روی برنامه

 .(۲۰۰۹کند )فینک،دهد یا محدود میگسترش می

 حمایت فناوری اطالعات از مدیریت ارتباط با مشتری 5-3

ری خود و پاسخ بهتر و سریعتر به تغییرات ها به طور مداوم به دنبال فرصت برای حل مشکالت تجاشرکت

های جمعیت نگاری و رفتاری مشتری، با جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده .(۲۰۰۵بازار هستند )جایانچاندر،

دهند، های بازاریابی را افزایش میها و فعالیتبخشند، استراتژیها ارتباطات خود با مشتریان را بهبود میشرکت

 کنند. کنند، و از مشتری پشتیبانی نموده و به وی خدمات مؤثر ارائه میمناسب را انتخاب میهای توزیع کانال

ها مشتریان با ارزش را شناسایی کنند، دانش بسیار شود شرکتمدیریت مؤثر ارتباط با مشتری موجب می

 .(۲۰۰۴مایند )رینارت،مهم در مورد آنها را بدست آورده و جمع آوری کنند، و ارزش مشتری بیشتری را ایجاد ن

اما این کار مستلزم ادغام یکپارچه عملکردها و عملیات تجاری است، و اثر آن بستگی به توانایی شرکت برای 
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ها در مورد مشتریان و رفتار آنها، انجام پردازش دقیق و تجزیه و تحلیل جمع آوری و یکپارچه سازی داده

توانند ها میراسر سازمان دارد. از طریق فناوری اطالعات، شرکتها، و انتشار این اطالعات و دانش در سداده

ها را صمیمیت مشتری خود را بهبود بخشند، تغییرات بازار را پیش بینی کرده و دوشادوش آن بمانند، هزینه

 )۲۰۰۸کاهش دهند، فروش را افزایش دهند، و رضایت و وفاداری مشتری را پرورش دهند )بریتل،

 سازمانی یفرهنگ یادگیر 5-4

ای را ای است که به توسعه دانش جدید مربوط است و توانایی بالقوهیادگیری سازمانی، فرآیند پیچیده

یادگیری سازمانی یک فرایند ریشه دار است که تغییر رفتار فردی و  .(۱۹۹۵برای تغییر رفتار دارد )نارور،

هایی که یادگیری دهند فرهنگمطالعات بسیاری نشان می (۲۰۰3سازمانی را در پی دارد )موری ودیگران،

دهند، باعث بهبود یادگیری فردی، گروهی و سازمانی و در نتیجه بهبود عملکرد سازمانی سازمانی را ارتقا می

دهند در خلق، اکتساب و هایی که فرهنگ یادگیری قوی را توسعه میشرکت .(۲۰۰۴شوند )ایجن و دیگران،می

 همچنین در تعدیل رفتار برای انعکاس دانش و بینش جدید، بسیار موفق هستند. تبدیل دانشو 

هایی که بر فرهنگ یادگیری سازمانی تأکید دارند باید ابتدا اطالعات به دست بیاورند، از این رو، سازمان

ها سازمان سپس اطالعات را به طور قابل فهم تفسیر کنند و در نهایت به دانش تبدیل کنند. در چنین مواقعی

نباید بخش بسیار مهم تغییرات رفتاری و شناختی را به منظور تبدیل حرف به عمل، فراموش کنند 

 .(۲۰۱۰)اسکرالوج،

 شدت رقابت در صنعت 5-5

باید در نظر داشت که مبنای اصلی موفقیت یک شرکت دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار و حفظ آن 

شود موضوع اصلی ی و یا کدام رفتارهای شرکت منجر به مزیت رقابتی میاست. در واقع، درک اینکه چه منابع

 باشد. در استراتژی بازاریابی می

ترین عواملی که در مزیت رقابتی نقش دارند و همچنین، تاکنون تحقیقات بسیاری برای شناسایی مهم

گ سازمانی ، فرهن(۱۹۸۴های حفظ مزیت رقابتی صورت گرفته است مهارتهای متمایزپیترز،روش
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، دست یابی بیشتر به منابع یا مشتریان و محدود کردن (۱۹۹۲های سازمانی )الریچ،، قابلیت(۱۹۸۶)بارنی،

، حفاظت (۱۹۹3، مزیت جغرافیایی )کوین،(۱۹۹۸، فناوری اطالعات )پورتر و میلر،(۱۹۸۶فعالیت رقبا )پانکچ،

، عوامل انگیزشی، نگرشی و (۱۹۸۸وز و پاراهاالد،، مدیریت کیفیت )د(۱۹۷۹در برابر پنج نیروی رقابتی )پورتر،

های ، سیستم(۱۹۹3، مدیریت کیفیت جامع )اسپیتزر و پاول،(۱۹۸۸، زمان )استالک،(۱۹۸۹رفتاری )هاسکل،

و ( ۲۰۰۱، دانش سازمانی )تسی،(۱۹۹۲، طراحی محصول و فرایند )سی سودیا،(۱۹۹۰کنترل کیفیت )سایمونز،

اند )حمیدی زاده وحسین عنوان منشأ ایجاد و حفظ مزیت رقابتی پیشنهاد شدهبسیاری دیگر از متغیرها، به 

 (. ۷:۱3۸۷زاده شهری،

تواند به ارزیابی این امر هنگامی که نقاط اصلی قوت و ضعف یک شرکت مشخص شوند، شرکت می

ن کار به شرکت بپردازد که کدام نقاط قوت از این قابلیت برخوردارند که منبع مزیت رقابتی پایدار باشد. ای

کند تا به این درک ارزشمند دست یابد که در تبیین هدف استراتژیکش برای آینده، کدام یک از کمک می

ها و منابع خود را بیشتر به کار گیرد. برای آنکه منابع به منشاء مزیت رقابتی پایدار تبدیل شوند، باید فعالیت

توانند مزیت رقابتی به بار نابعی که نادر و باارزش هستند، مینادر، باارزش، بادوام و غیرقابل تقلید باشند. م

های دیگر قادر به تقلید آنها آورند، اما در صورتیکه شرکت نتواند آن منابع را حفظ کند یا در صورتی که شرکت

 باشند، آن مزیت پایدار نخواهد بود. 

پیچیده و یا دارای ابهام علی باشند،  در صورتی که منابع ارزشمند ضمنی، متکی به مسیر، از نظر اجتماعی

های مبتنی بر سازمان که به نگرشهای نگرش(. ۱۹۴:۱3۹۰تقلید از آنها بی نهایت دشوار خواهد بود )ا.شیلینگ،

محیطی مزیت رقابتی معروفند عمدتاٌ بر نقش منابع و قابلیتهای درونی سازمان در کسب و توسعه مزیت رقابتی 

توان به نگرش مبتنی بر منابع، رقابت بر مبنای شایستگیو نگرش قابلیتهای له میتاکید دارند که از آن جم

 .)۱۹۹:۱3۸3-۱۹۶اشاره کرد. )مهری و حسینی،  پویا

نیروی  ۵پورتر معتقد است که در هر صنعتی چه در محیط داخلی و چه بین المللی، ماهیت رقابت در 

قدرت ( 3تهدید محصوالت و خدمات جایگزین ( ۲ید تهدید رقبای جد( ۱رقابتی گنجانده شده است که شامل:

باشد رقابت بین رقبای موجود می( ۵قدرت چانه زنی خریداران ( ۴چانه زنی عرضه کنندگان 
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کند از یک صنعت به نیرو که سودآوری بلندمدت یک صنعت را تعیین می ۵قدرت این (. ۱3۷:۱3۸۹)پهلوان،

 صنعت دیگر متفاوت است. 

هایی که باید متحمل شوند و توانند تعیین کنند، هزینهها میهایی که شرکتو قیمتنیر ۵چرا که این 

دهند. تهدید ورود رقبای جدید، سود بالقوه کلی سرمایه گذاری که برای رقابت در صنعت نیاز دارند را شکل می

د و در پی سهمی کننکند، چون رقبای جدید ظرفیت جدیدی را در بازار ایجاد میدر یک صنعت را محدود می

شوند. خریداران و عرضه کنندگان قدرتمند سود را به نفع چانه از بازار هستند و موجب کاهش حاشیه سود می

 شوند. رقابت شدید کنند و موجب کاهش سود میزنی می

های فروش یا تحقیق و های تبلیغات، هزینههای رقابت بیشتر مثل هزینهسود را به خاطر نیاز به هزینه

توانند برای محصول تعیین کنند را کاهش دهد. وجود کاالهای جایگزین قیمتی که رقبا میکاهش می توسعه

دهد، با بررسی هر صنعت به نیروی رقابتی یک وجه از ساختار صنعت را نشان می ۵دهد. قدرت هر یک از می

بالقوه برای ورود به آن صنعت را های های خاص پی برد و فرصتتوان به ویژگیکمک مدل پنج نیروی پورتر می

 .(۲۲۵:۱3۸۹شناسایی کرد )استیسی،

 های پویایی بازاریابیقابلیت 5-6

به عنوان یک لنز نظری برای کشف   های رقابتی، رویکرد مبتنی بر منبعدر حیطه تجزیه و تحلیل مزیت

اساس این فرض که منابع در بر (. ۲۰۰۵کمکهای فناوری اطالعات به عملکرد شرکت استفاده شده است )چان،

ماند آن شوند و این توزیع در طول زمان نسبتاً پایدار باقی میسراسر شرکت بصورت ناهمگن توزیع می

کند. البته، این فرضیات موجب ها به مزیت رقابتی پایدار فراهم میچارچوبی را برای درک نحوه رسیدن شرکت

 ای بسیار فرار کمتر کمتر قابل اجرا باشند.هاند که رویکرد مبتنی بر منبع در محیطشده

بدین ترتیب، (. ۲۰۰3بنابراین، برخی ازمحققان تمرکز خود نسبت به قابلیتهای پویا را تغییر دادند )وینتر، 

شرکت باید تصمیم بگیرد که چگونه منابع محدود و نقاط قوت نسبی خود را برای پاسخ به تغییر کلیدی بازار یا 

 .اد، ادغام و مجدداً پیکربندی کندفن آوری جدید ایج
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 عملکرد برند 5-7

باشد )دی چرناتونی وهمکاران، موفقیت یک کسب و کار بیشک ناشی از عملکرد برند آن کسب و کار می

ها و با توجه به سطوح مختلف اغلب در ادبیات بازاریابی و به لزوم اندازهگیری عملکرد سازمان از جنبه(. ۲۰۰۴

وابسته همیشه مورد توجه بوده است، به همین جهت دیدگاهی جهت ارزیابی عملکرد از عنوان یک متغیر 

شود طریق محصوالت و خدمات ارائه شده توسط سازمان وجود دارد که اصطالحاً عملکرد برند نامیده می

چه “د: شوبه عبارت دیگر اغلب در بحث برندها دو سؤال اصلی در ذهن ایجاد می(. ۲۰۱۲)چیرانی و همکاران، 

که ( ۱3۹۱)بطحایی، ” توان برند قدرتمندی ایجاد کرد؟چگونه می“و ”شوند؟عواملی باعث ایجاد قدرت برند می

 گردد. برای پاسخ به این سؤاالت مفهوم گسترده عملکرد برند معرفی می

ؤثرتر برند، های مبنابراین با آگاهی از ابعاد و ویژگیهای عملکرد برند، مدیران در به کارگیری استراتژی

مجهزتر و تواناتر خواهند بود. مانند پزشکی که سالمتی بیمار خود را با اندازه گیری پارامترهای مختلفی مانند 

دهد، یک متخصص بازاریابی نیز با داشتن اطالعاتی درباره فشار خون، وزن و دمای بدن مورد ارزیابی قرار می

شتری در مورد سیاستهای بازاریابی مناسب تصمیم گیری و آنها تواند با سهولت بیویژگیها و ابعاد محصول می

در تحقیقی به بررسی نقش ( ۲۰۱۲هان ) -هووانگ، اریک؛ فن(. ۲۰۰۴بکار ببندد )دی چرناتونی و همکاران، 

اند.، های تولیدی و خدماتی در تایوان پرداختههای پویای بازاریابی شرکتفناوری اطالعات در بهبود قابلیت

نشان دهنده اثرات مستقیم و مهم بازار گرایی شرکت، استفاده از فناوری اطالعات برای حمایت از  نتایج

های پویای بازاریابی مدیریت ارتباط با مشتری، و کاربرد پذیری قابلیتهای زیرساخت فناوری اطالعات در قابلیت

 است.

و با اعمال نفوذ فن (. ۲۰۰۸مورگان،کند )بازارگرایی شرکت نحوه انطباق با محیط تجاری را تحمیل می 

کند. بازارگرایی آوری، منابع، و ارتباط آن با تأمین کنندگان و مشتریان به سوی یک موقعیت برنده حرکت می

نهد. اثربخشی مدیریت ارتباط با مشتری شرکت بایدمثابه فرهنگی باشد که به اطالعات جدید در بازار ارج می

های جه برای جمع آوری، یکپارچه سازی، و تجزیه و تحلیل حجم زیادی از دادههای قابل تونیازمند قابلیت
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ها برای شرکتها باشد. بینش استراتژیک ایجاد شده حاصل از بازارگرایی به منظور پیش بینی فرصتمشتری می

های برنامه مهم و حیاتی هستند. بنابراین، شرکت بسیار بازار محور تمایل دارد برای هر فرصتی را برای ایجاد

کاربردی خوب مدیریت ارتباط با مشتری از طریق منابع فناوری اطالعات به دست گیرند. بر این اساس، ما 

 :کنیمهای زیر را پیشنهاد میفرضیه

 .بازارگرایی بر حمایت فناوری اطالعات از مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر دارد: ۱فرضیه 

 .صنعت فناوری اطالعات تأثیر داردبازارگرایی بر شدت رقابت : ۲فرضیه 

برنامه توسعه و پیشرفت شخصی یکی از روشهای بسیار مهم یادگیری است که نه تنها منافع سازمان بلکه 

کند و نقش مدیریت منابع انسانی در این زمینه حائز اهمیت فراوان است. طبق آینده کاری فرد را تضمین می

یهای مهم یادگیری فردی خود شامل توسعه و پیشرفت شخصی، مدیر تحقیقات به عمل آمده بعضی از استراتژ

باشد. پاوسوسکی یادگیری گروهی را به عنوان معلم، گردش شغلی، مرشد گری، مربیگری، وظایف ویژه می

کند که یادگیری تیمی پلی است برای تبدیل یادگیری فردی به مدخل یادگیری سازمانی دانسته و تاکید می

داند که ه نحوی که برای همه به اشتراک گذاشته خود سنگه نیز یادگیری گروهی را فرآیند میدانش سازمانی ب

شود که نتایج حاصل از آن چیزی خواهد بود که ای همسو میطی آن ظرفیت اعضاء توسعه یافته و به گونه

 :کنیمهای زیر را پیشنهاد میاند. بر این اساس، ما فرضیههمگان واقعاٌ طلب آن بوده

 .فرهنگ یادگیری سازمانی بر حمایت فناوری اطالعات از مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر دارد: 3فرضیه 

 سؤال اصلی تحقیق

  .های پویای بازاریابی و عملکرد برند تأثیر داردهای فناوری اطالعات برروی قابلیتآیا زیر ساخت

 روش شناسی تحقیق 5-8

باشد. در این ز نظر شیوه گردآوری اطالعات تحقیق توصیفی میپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و ا

های تلفن همراه )تعداد های فعال در بازار )صنعت( گوشیتحقیق از آنجایی که جامعه مورد نظر، مدیران شرکت
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، Samsung  ،Apple ،Nokia ،Huawi ،Sony ،Htc باشد و با برندهایمورد می ۶۵ها این شرکت

Motorola  شرکت وارد کننده تلفن همراه  ۶۵ تعداد بین از که است ذکر به ،الزم باشدمی تهران شهر( …و

شرکت فعال)رجوع به پیوست( را براساس شاخص فروش،سودآوری و عملکرد برند انتخاب نمودیم.با توجه  ۲۸،

 ۲۲۰تهران های منتخب واردکننده تلفن همراه شهر به اینکه جامعه مورد نظر محدود)تعداد کل مدیران شرکت

باشد، با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، برای رعایت احتیاط در این تحقیق نسبت نفر( می

بدست آمده  ۱۴۰، حجم نمونه  %۵ موفقیت را حداکثر در نظر گرفتیم و با در نظر گرفتن ضریب خطا 

یی با ضریب آلفای کرونباخ به شرح جدول ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده، که پایاآوری دادهاست.برای جمع

می باشد.همچنین روایی پرسشنامه نیز با تکنیک تحلیل عاملی تاییدی مورد سنجش قرار گرفته که به ( ۱)

که با تایید خبرگان و اساتید است و نوع است،صوری ۲شرح جدول ذیل است.روایی مورد استفاده این تحقیق 

 .تاییدی سنجیده شده است دیگری محتوایی که با تحلیل عاملی

 های تحقیقنتایج و یافته-8

های اندازه گیری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. به عبارت با توجه به نتایج مدل معادالت ساختاری، مدل

دیگر روایی مدل مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش ساختار مدل، روابط بین متغییرهای نهفته درونی و 

گیرند. در اینجا هدف، تشخیص این موضوع است که آیا روابط تئوریکی بین ه قرار میبیرونی مورد توج

 ها تأیید گردیده یا خیر. متغییرها در مرحله تدوین چارچوب مفهومی مد نظر محقق بوده است. به وسیله داده

است.همانطور که قابل مشاهده ( ۲در شکل زیر تأثیر رابطه و تأثیر متغیرها بر روی یکدیگر در شکل )

باشد به عبارت دیگر می ۹۶/۱باشد که بیشتر از مقدار می ۸۶/۴، برای متغیر بازارگرایی t شود مقدارمشاهده می

باشد. مقدار ضریب استاندار نیز در نمودار آورده معنی دار می CRM از IT رابطه بین متغیر بازارگرایی و حمایت

 شده است. 

گذارد. مقدار ضریب تعیین تأثیر می CRM از IT بر حمایت ۷۶/۰طبق شکل بازارگرایی با ضریب بتای 

باشد، در این مدل بینی متغییر وابسته میکه تعیین کننده سهم واریانس متغییر مستقل در پیش (R ۲)کننده
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را  CRM از IT حمایت درصد تغییرات ۷۶باشد. بطوری که بازارگرایی توانسته حدود در حد مناسبی می

 .ضرایب مسیر و تأثیر گذاری متغیرها نشان داده شده است( 3بینی کند.در جدول )پیش

و انجام اصالحات مربوطه، اعداد معناداری و  ۸٫۵پس از اجرای مدل با استفاده از نرم افزار لیزرل 

های د. به عبارت دیگر دادهها، حاکی از برازش مناسب مدل دارپارامترهای اصلی حاصل شد. همچنین شاخص

مشاهده شده با مدل مفهومی پژوهش تناسب داشته است. در واقع این مدل نظری پس از اجرای آزمون، به 

 .مدل تجربی تحقیق تبدیل شد

 یشنهاد کاربری پژوهشپ

ایی بر های آماری مورد تأیید قرار گرفته است. لذا بازارگراز آنجاییکه این فرضیه بر اساس تجزیه و تحلیل

ها موجب حمایت فناوری اطالعات از مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر گذار است. همچنین بازارگرایی در شرکت

 شود.های مالی و چه از نظر شاخص هایغیر مالی میها چه از نظر شاخصبهبود عملکرد شرکت

های خصوصی و دولتی به ابعاد مختلف بازارگرایی الزم و ضروری است. بنابراین توجه کلیه شرکت 

های مشتریانشان پی برده و در ها بتوانند به نیازها و خواستهکند تا آنها کمک میمشتری گرایی به شرکت

بایست به فرهنگ بازارگرایی می های اساسی بردارند. بنابراین مدیران بازاریابیها گامجهت برآورده کردن آن

 اهمین به سزایی دهند. 

های شناسایی تغییرات کلیدی در ترجیحات مشتریان، هایی همچون شاخصیا به عبارت دیگر به شاخص

های بنیادین )مثال فناوری، مقررات و غیره( در صنعت، رویدادهای مهم در ها و تناوبشناسایی تغییر جهت

های توسعه محصول، تغییر مهم رخ داده در محیط سازمان مورد رقبای سازمان، تالشبازار، موضوع مهمی در 

 توجه خاص مبذول نمایند

های فرهنگی در سطح فردی، سطح بایست به شاخصبا مشتری تأثیر گذار است. بنابراین مدیران می

سازمانی توجه خاص تیمی/ گروهی، سطح سازمانی و همچنین فرهنگ سازی ارتباط با مشتری در تمام سطوح 
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های آماری مورد تأیید قرار گرفته از آنجاییکه این فرضیه بر اساس تجزیه و تحلیلمبذول نماینداز آنجاییکه 

 است. 

بایست لذا بازارگرایی بر شدت رقابت صنعت فناوری اطالعات تأثیر گذار است. بنابراین مدیران بازاریابی می

های بنیادین ها و تناوبدر ترجیحات مشتریان، شناسایی تغییر جهتهای شناسایی تغییرات کلیدی به شاخص

)مثال فناوری، مقررات و غیره( در صنعت، رویدادهای مهم در بازار، موضوع مهمی در مورد رقبای سازمان، 

 های توسعه محصول، تغییر مهم رخ داده در محیط رقابتی سازمان توجه خاص مبذول نمایند. تالش

های آماری مورد تأیید قرار گرفته است. لذا فرهنگ ن فرضیه بر اساس تجزیه و تحلیلاز آنجاییکه ای

این از مدیریت ارتباط با مشتری تأثیر گذار یادگیری سازمانی بر حمایت فناوری اطالعات از مدیریت ارتباط 

ه سازمان، های پیچیده و سادهای دسترسی به انجام تراکنشبایست به شاخصاست. بنابراین مدیران می

 .دسترسی به اطالعات اصلی، ارسال و اشتراک گذاری اطالعات در سازمان توجه خاص مبذول نمایند
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