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ط وکار روشن داشته باش  که توسوکار رقابتی امروزی، یک شبرکت بای  یک اسبتراتژی کسبب   برای موفقیت در محیط های کسبب 
ملکرد شرکت را استراتژیک، عسبایر استراتژی های سازمایی شتتیاایی شود  در حایی که ماایاات شیتین بیا  می کنن  که همسویی  

بهاود می بختب ، با این حا  به عوام  متا د همسویی استراتژیک یا ههت ییری استراتژیک شرکت ها توهه کمی ش   است  این  
های شیمایتببی می باشببن   هاماه یماری این شژوهش م یرا  فروشبب ا   -شژوهش از یحاظ ه ف کاربردی، از یحاظ روش توصببیفی

یفر ایتخاب ش   همچنین یمویه ییری به روش  483  یمویه یماری با استفاد  از فرمو  کوکرا  هاماه یامح ود تا اد باشب  ایالین می
باش   برای ای از  ییری متغیرها از شرستنامه استراتژی کسب و کار   و شرستنامه استای ارد  و  برای سنجش متغیر تصادفی ساد  می

ای ارد چیرایی، بجارسبری و علیااد  و از شرسبتنامه استای ارد عملکرد شرکت   برای سنجش   بازاریابی محصبو  از شرسبتبنامه اسبت    
شرکت  وکار بر عملکردعملکرد شبرکت های ییالین اسبتفاد  شب   یتایش یتا  داد که فناوری اطالعاتا بازاریابی و استراتژی کسب   

 تاثیر مثات و ماناداری داری  
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 مقدمه -1

های سببازمایی با اسببتراتژی کلی سببایهاسببت که دایتببمن ا  م یریت اسببتراتژیک بر اهمیت همسببویی اسببتراتژی
کنن    چنین همسببویی اسببتراتژیکی منجر به هماهن ی و تمرکا بیتببتر در شی یری اه اف   وکار تأکی  میکسببب

بخت   در حایی که تحقیقات قالی یتا  داد  است که شود که به یوبه خود عملکرد شرکت را بهاود میسازمایی می
های همچنین یکی از دشوارترین چایش“بختب  و  طور کلی عملکرد شبرکت را بهاود می همسبویی اسبتراتژیک به  
ی همسببویی اسببتراتژیک برای بهاود با این حا  محققا  در مورد چ وی ی سببازمای ه”  شیش روی م یرا  اسببت

ها اطالعات ای کی داری ا بنابراین، ه ف این ماایاه بررسببی دو شببکاف تحقیل بی  برای توسبباه عملکرد شببرکت
 باش  شناخت ما از همسویی استراتژیک، می

جارت تبرای سبایها، دایتبمن ا  م یریت اسبتراتژیک بر اهمیت همسبویی استراتژیهای سازمایی با استراتژی کلی     
ای ، زیرا چنین همسببویی اسببتراتژیک منجر به هماهن ی و تمرکا بیتببتر خواه  شبب  شی یری اه اف    تأکی  کرد 

 بخت   سازمایی که به یوبه خود عملکرد شرکت را بهاود می

ده ، طور کلی عملکرد شرکت را افاایش میدر حاییکه تحقیقات قالی یتا  داد  است که هم ترازی استراتژیک به
های شیش روی م یرا  است و محققا  دربار  یحو  تنظیم تراز استراتژیک مچنین این یکی از دشبوارترین چایش ه

برای بهاود عملکرد شبببرکبت اطالعات کمی داری    بنابراین، این ماایاه با ه ف توسببباه در  ما از همسبببویی   
  شکاف تحقیقاتی مربوط به ع م در اسبتراتژیک با شرداختن به دو شبکاف تحقیقاتی زیر ارا ه شب   اسبت  اویین    

 های بازاریابی است  و استراتژی ITهمسویی سه یایه در بین تجارت، فناوری اطالعات 

وکار چ وی ی هماهن ی شببرکتها برای دسببتیابی به اه اف و اه اف کلی خود را  در حایی که اسببتراتژی کسببب 
کن  استراتژی بازاریابی با شناسایی ته ی ات و فرصتهای موهود در محیط ههت موقایت بهتر سازما  متخص می

ا است که هایی متمرکبازاریابی بر روش کن  به عاارت دی ر، استراتژیدر بازار، از اسبتراتژی تجارت شتبتیاایی می  
طور مؤثر خود را از رقاای خود متمایا کن  و از یقاط قوت متمایا خود برای ارا ه ارزش بهتر به توای  بهشبببرکت می

ای به بخش قاب  طور فااین  متبببتریبا  خود در یک محیط خار بهر  بارد  در هما  زما ، فناوری اطالعات به 
یذارد  شیش طور قاب  توههی بر چ وی ی استراتژی تجارت تأثیر میها تا ی  ش   است و بهزما توههی از اکثر سا

های تجاری، فناوری اطالعات و بازاریابی شبببود که عملکرد شبببرکت با توهه به اینکه چ ویه اسبببتراتژیبینی می
 د شوشوی ، تایین میطور مؤثر و کاریم  اهرا میشرکت برای حمایت از یک ی ر به

 بیان مسئله -2

ها و هاماه و تحو  های کامپیوتری در سازما کارییری وسبی  سبیسبتم   ای اسبت که از به فناوری اطالعات، ش ی  
های یههای کامپیوتری، در الکارییری سیستموهود یم   است  تغییر حاص  از بهکارییری بهعمیل یاشبی از این به 

شود  یوع ی رش به این های مختلفی میه بروز اثرات مختلف، در مح ود مختلفی ایجاد ش   و در هر الیه منجر ب
 های سببازمای هی، کنتر  و ه ایتهای یظری ه ی ی در مقویهش ی   با تاریفی که ارا ه شبب ، ما را به تفکر و بنیا 

 هایی ههتحکتبای   با یسترش کاربرد فناوری اطالعات در کتور و ت وین طر های خرد و کال  میراهاردی یظام
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های دویتی و خصببوصببی، افااری در بخشافااری و سببختهای مختلف یرمها و تاریف شروژ توسبباه این کاربری
ها روژ که ایجام این شها در کتور هستیما اما ایناکنو  شس از چن  سبا  شاه  به ثمر یتستن بختی یا این شروژ  

کمک یمود  است، ییازمن  بررسی و ارزیابی هام  هر یک  تا چه ح  به یسبترش کاربرد فناوری اطالعات در کتور 
این  های موهود درباش  تا بتوا  با توهه به متکالت و کاستیها بر اسبا  اه اف از شیش تایین شب   می  از شروژ 

ا و یبینایه و بهتری ایجاد یمود  در محیط شیچی   و شوهای یین   ی رش واق ریایزمینبه، در تایین اهب اف و بریامه  
افاو  ها را در بهاود روزهایی هستن  که بتواین  ی ها ییازمن  طراحی و اتخاب استراتژیبسبیار متغیر امروزی، شرکت 

هایی قادر به بقا هستن  که از یردویه رقابت ها یمای   عملکردشبا  یاری رسای ا زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت 
ها، حاصببب  عاارت دی ر، م یرا  شبببرکتقبابتی هم بام یمباین   به   و خود را ببا شبببرایط متغیر و شویبای ببازار ر   

های خود را در قایب ایتخاب اسبتراتژی، در ییینه مایارهای عملکردی متاه   خواهن  یمود  تجایه و  ییریتصبمیم 
تحلی  و مقایسببه عملکرد متبباه   شبب   با روی  یذشببته، رقاا و یا متوسببط صببنات، بازخورد مناسببای را ههت    

ها در ترین اه اف تمامی شببرکتیورد  به همین دیی  یکی از مهمهای یتی فراهم مییری و ایجام فااییتیتصببمیم
های مهم عنوا  محر های دی ری ییا وهود داری  که بهطو  زما ، بهاود مسببتمر عملکرد بود  اسببت  شبباخص 

های تویی ی ها و سامایهدار  سازما شوی   با توهه به تحوالتی که امروز  در اها محسوب میبرای عملکرد شبرکت 
ات به ها یسشبوی   عالو  بر ی  شبرکت  کار یرفته میهای فراوایی توسباه یافته و به وهود یم  ، اباارها و تکنیکبه

  و این دستی کننرقاا در ایجاد هماهن ی بین اعضبای زیجیر  و تجایه و تحلی  بازار و شاسبب به ییازهای ی  شیش  
 های بازاریابی ایجام دهن  ین  با توس  به استراتژیتوامهم را می

وکار بر عملکرد در سازما  شرکت توزی  برق شهرستا  تهرا  های کسبدر به این یتیجه رسی ی  که بین استراتژی
 یهای بازاریابی بر عملکرد صادراتارتااط وهود دارد  همچنین ساالر و همکارا   به این یتیجه رسی ی  که استراتژی

ترتیب اسبببتراتژی رهاری هاینه، های بازاریابی بهتأثیر مثات و ماناداری دارد و همچنین از میا  ابااد اسبببتراتژی
اسبتراتژی تمرکا، اسبتراتژی تنوع و استراتژی تمایا بیتترین تأثیر را بر عملکرد صادراتی داری   برای شاسب به این   

ن شببود  همچنین ایاطالعات و قابلیت یویوری شیتببنهاد میها، یک ای وی مفهومی را برای بررسببی کیفیت سببؤا 
ده  که از یظر فااییت محیای باعث ایجاد ارتااط بین چابکی شود و به دیاا  ی  زمینه را میمسیر ه ایت دیاا  می
و های موهود، به تجایه طور کلی، م یرا  ارشبب  برای اسببتخراال اطالعات از داد وهود یی   بهشبرکت و عملکرد به 

تحلی  ییاز داری  تا در تصبببمیم ییری کمک کنن  و اق امی را ایجام دهن  که ح اکثر از ح  ممکن باشببب   در این 
وکار، فناوری اطالعات و های کسبببدیاا  شاسببب به این سببؤا  هسببتیم که ییا همسببویی اسببتراتژیشژوهش ما به

 یذارد؟بازاریابی بر عملکرد شرکت تأثیر می

ی با چایش هاری تجای شرکت ها  و تویی کنن یاای ههایی برد قتصااعرصه ر در حضووز  مر، ای ررت دبه عاا
ای بر  کنن یاف مصررات یتظاایش افاو ایها د  یقابت فتر  و رعرضه کنن یاد یااد زتا د هووست  اهه اموی ه ی 

ملی که شای  تا شیش اعود ، کر  وارد بر تویی  کنن یادی را یای زهارفتا، سایی سریاترت رخ ماو  ه کیفیت بهتر ارا
د  و یاور مواهمه م یجاابه در ی  که به تنهایی قادشی برری تجای یط شرکت هااین شردر است  اشته ای د هووین از ا
شرکت رال از مرتاط خا  کاو اربر مناب  رت یظاو به م یریت ز ییا، خلیدامناب  ر و موابر توهه به و  ی ر عالی دسواز 

 ست زار ابااز کسب سهمبیتتر ف ه  قابتی بای ریااستیابی به مادمر این الت عد دارد  هووییا 
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از ریته یویایی استرایما به مانای فرمای   ارتش، مرکب از دو کلمه ارتش و رهار یرفته ش   است   1واژ  استراتژی
اف هنس در علوم مفهوم اسببتراتژی ابت ا به مانای فن ه ایت، تاایل و هماهنس سببازی ییروها ههت یی  به اه  

های علم م یریت، استراتژی را چ وی ی تخصیص مناب  کمیاب، ههت یظامی بکار یرفته شب   سبپس تروریسبین   
ق، م( به مانای مهارتهای  354(  در زما  شریکلس ی1481رسببی   به اه اف اقتصببادی تاریف کردی  یبرایسببو ،  

ق، م( به مانای  444ر زما  اسبببکن ر مق ویی یشببب   دمب یریتی یادار ، رهاری، ق رت و سبببخنرایی( اطالق می 
های اسببتفاد  از ییروها در بلاه بر دشببمنا  و مخایفا  و ایجاد یک سببیسببتم واح  حکومت بر هها  به کار مهارت

ر ترین تاریف استراتژی است  دشب  و این ق یمی ها و ت ابیر فرمای   یظامی اطالق میرفت  اسبتراتژی به حیله می
 ( 1485یاعرابی، « های یظامیعلم حرکات و طرح»استراتژی تاریف دی ری شی ا کرد: زما  یاشلرو  

 کن :استراتژی را این چنین تاریف می 2فرهنس وبستر

ها و امکایات علم و هنری که فرمای   ییروهای یظامی در هن ام مواههه با دشبببمن ههت بهر  ییری از موقایت»
 « بن دبکار می

ی سا  به عنوا  یک مفهوم یظامی بکار برد  ش   استا و در کتور ما هم از کلمه مااد  مفهوم اسبتراتژی سبایها  
طور مستقیم به عملیات یظامی مربوط است و به عنوا : یتکر شود که بهسبوق ایحایتبی در این مورد استفاد  می  

 ( 1482یچی افتار، کتی، تاایه سپا ، علم ادار  کرد  عملیات و حرکات ارتش در هنس تاریف ش   است یتوتو

ه ی ات ها و تاستراتژی عاارتست از یک طرح واح ، همه هایاه و تلفیقی که یقاط قوت وضاف سازما  را با فرصت
سببازد یای ور ایسببف و ادوارد هی،  محیای مربوط سبباخته، دسببتیابی به اه اف اصببلی سببازمایی را میسببر می    

های ههت دستیابی به های اصلی و طرحاه اف، خط متی( اسبتراتژی عاارتست از ای وی منظورها، مقاص ،  1484
اه اف یهما  منا ( هنری مینتابرگ و همکارا  اسببتراتژی را به شنش مفهوم به کار برد  اسببتا که عاارت از طرح، 

 ( 1433ای از یمینتابرگ و همکارا ، تمهی ، ای و، موقایت، دی یا  و چتم

های عملیاتی یک سازما  را در قایب یک ک  به ها و زیجیر ا، سیاستهاستراتژی عاارت از ای و یا طرحی که ه ف
ای از قواع  (  اسباسباا استراتژی مجموعه  1484، 4کن  یای ور ایسبف و ادوارد هی هم شیوسبته با یک ی ر ترکیب می 

 ( 1433، 3تصمیم ییری برای ههت داد  به رفتار سازمایی است یمینتابرگ و همکارا 
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استراتژی در حیاه سازما  و م یریت در ییمه دوم قر  بیستم میالدی توسط هنری فایو  و شیتر استفاد  از مفهوم 
 دراکر یباز ش   است 

( اویین چارچوب مفهومی سبیاست بازریایی و استراتژی که با ها در مفهوم م یریت استراتژیک  1353ی 5شیتر دراکر
 توساه شی ا کرد را ارا ه یمود

ای از رهنمودها اسبببت که برای مقابله با وضبببایت و یا رخ ادی خار در کارییاهایه و یا مجموعهعاارت از یوعی 
 شود بینی مییین   شیش

 استراتژی به عنوا  ییریس

 ، دارای باشببعالقمن ا  به این تاریف ماتق ی  که اسببتراتژی ضببمن اینکه مفاهیم مارح در تاریف قا  را دارا می
تیار تفویض اختیار شود  تفویض اخشود به ییریس و مایوری زیرکایه در مقاب  رقاا میویژیی خار اسبت که منجر  

شببوی  در فریین های تصببمیم ییری متببارکت کنن ،  عملی اسببت که ب ا  وسببیله کارکنا  تتببویل و تربیب می 
 ( 1435ییکر،  خالقیت، یویوری و خیا  شردازی را تمرین یماین  و ب ین یویه اثر بختی ییها افاایش خواه  یافت

 باور خالصه ماایای بکارییری م یریت استراتژیک عاارتن  از:
 افاایش ساح سوددهی -1
 باال برد  تاه  اعضای سازما  برای یی  به اه اف بلن  م ت -2
 بافل یر یت   یسات به تحرکات محیط یا اق امات رقاا -4
 هت ار دهی یسات به بروز متکالت شیش از بوهود یم   ی  -3
 عالقمن  ش   م یرا  به سازما  -5
 میسر ساختن واکنش مناسب یسات به تغییرات -1
 شناسایی هریویه ییاز به تاریف مج د ماهیت تتکیالت -7
 بهاود ه ایت تالشها در ههت یی  به اه اف از شیش تایین ش   -8
 تر م یرا  یسات به تتکیالتایجاد در  روشن -3

 ری از فرصتهاتسهی  شناسایی و بهر  بردا -14
 ارا ه ی رشی واق  بینایه یسات به متکالت -11
 ایجاد چارچوبی برای بررسی اهرای طرح و کنتر  فااییتها -12
 به ح اق  رسای   تأثیرات سوء شرایط یامساع  و تغییرات یامالوب -14
 کمک به م یرا  ههت مرتاط یمود  مؤثر تصمیمات مهم به اه اف تایین ش   -13
 یمود  اختصار زما  و مناب  به فرصتهای شناسایی ش   مؤثرتر -15
 های سازی   یک طرحهماهنس ساختن اهرای تاکتیک -11
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 فراهم یمود  امکا  تالش متتر  و همای در ترکیب همه کارکردها -17
 به ح اق  رسای   مناب  و زما  اختصار تصمیمات بلط موقتی -18
 رکنا  با یک ی رایجاد چارچوبی برای ارتااط داخلی کا -13
 میسر ساختن ترتیب اویویت در داخ  چارچوب زمایی طرح -24
 برخوردار یمود  سازما  از مایتی برتر از رقاا -21
 تا ی  یمود  رفتار افراد در سازما  به یک تالش متتر  همای -22
 افاایش ای یا  و ایجاد مانایی برای تایین مسروییت افراد -24
 از هایب کارکنا تتویل یین   ی ری  -23
 ( 1435 ،یدیوی برای یختن رویکردی توأم با همکاری، شیوست ی و اشتیاق در برخورد با متکالت و فرصتها -25
 فلسفه وهودی م یریت استراتژیک 2-2-3

های عصر حاضر از است داد  استا به عاارت دی ر امروز  مفهوم سبنتی م یریت کارایی خود را برای ادار  سازما  
کنیم، ی  را یسات به چن  دهه اخیر کامالا متمایا یمود  و مفهوم یوینی در های عصری که در ی  زی یی میویژیی
(  1434بانوا  های این م یریت سبنتی بکار یرفته شب   است یمامار و رشادت هو،   « م یریت اسبتراتژیک »قایب 

تایش از دی یا  عملیاتی برای رسی   به یم یریت اسبتراتژیک، یرفتن تصمیمات امروز با توهه به شرایط محیای و  
مارح ش  یموسوی  1«بریامه ریای برو  یرا»فردا است، باوریکه بریامه ریای استراتژیک در ابت ای ظهور به یام 

است ایر چه اویین متخصه م یریت استراتژیک تمرکا ی  بر عوام  بیرویی است، اما  شایا  بکر (1434و شاکری، 
 :ها به شرح زیر استترین ی باش  که برخی از مهماتنی بر اصو  عم   دی ری ییا میم یریت استراتژیک م

 توا  ی  را یفری  توا  شیش بینی کرد، ویی مییین   را یمی

 هموار  برقرار ییست  2+2=3باش ، بااارت دی ر راباه هم  ک  ایاماا حاص  هم  ساد  اهااء خود یمی

ی توا  راهکارهای متا دشود و ههت رسی   به موفقیت میه موفقیت منتهی یمیتنها یک راهکار متخص ایااماا ب
ها از یک سبو تمای  به سازش با تغییرات محیط خود داری  و از سوی  ها ییا ماین  ایسبا  سبازما   شیش رو داشبت  

ادت مار و رشدی ر متمای  به کار یفرینی، یویوری و خلل راهکارهای ه ی  متناسبب با شبرایط محیای هسبتن  یما   
  (143هو، 
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 های مدیریتیهای مهم مدیریت استراتژیک با سایر روش. تفاوت1جدول 

 های م یریتیسایر روش م یریت استراتژیک

 تأکی  درو  سازمایی -1 تأکی  برو  سازمایی -1

 ههت ییری ایستا و ثابت -2 ههت ییری شویا و متحو  -2

 های هاریبریامهشی یری  -4 شی یری افکار یو -4

 سیستم بسته -3 سیستم باز -3

 عم  بر اسا  یذشته -5 عم  بر اسا  شیش بینی یین   -5

 حا  ی ری، باافل زمایی کوتا  م ت -1 یین یری، با افل زمایی بلن  م ت -1

 های قاایتاکی  برروش -7 تأکی  بر یویوری و خالقیت -7

 تک با ی هایفااییت -8 های چن  با یفااییت -8

 منال استقرایی و تحلیلی -3 منال است الیی و ترکیای -3

 تأثیر شذیری استراتژای ازدرو  سازما  -14 ها از محیط بیرو تأثیر شذیری استراتژی -14

 کنتر  بوروکراتیک -11 ییری اق امات اصالحی شس ازکنتر در شیش -11

 یتصمیم ییری ایفاای -12 تصمیم ییری شیتوازایه -12

 ( 1434منا : یمامار و رشادت هو، 

   استراتژی متمایا سازی1

   استراتژی شیت امی در کاهش هاینه2

   استراتژی تمرکا یهما  منا ( 4
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 BCGم   

این م   از سوی یرو  متاورا  دایت ا  بوستو  ارا ه ش   است  در این روش بر سه هناه از واح های سازمایی یا 
SBU های خود همه وهو  یق  شبود: فروش، رش  ی  در بازار و این که ییا واح  توایسته است در فااییت توهه می

شبود میا  مصبرف و تویی  یا عرضه   این روش، سبای می های یق ی را ایجاد یمای  یا خیر؟ در را هذب کن ، یا شو 
ماتریس یرو  متاورا  بوستو  و ماتریس  ( 1435(، یدیوی ، 2-2وهو  یق  واح  مورد یظر تااد  برقرار شود ییمودار 

ین باشن  اهای متا د میهایی که دارای بخشای  که به سازما ای طرح ریای ش  ارزیابی داخلی و خارهی به یویه
ای بازار توای  سهم یسهای یویایویی را ت وین یماین   این ماتریس بصورت یمودار میدهن  تا استراتژیمکا  را میا

 ده  یهما  منا ( ها و یرخ رش  صنات را یتا  میهر یک از بخش

 ( 2413: منا : یهرمنا و ها ، BCG  ماتریسی 2یمودار 

 SWOTمدل 

 ریایکن  و یقش مهمی را در بریامهت و مسبا   بایقو  را شناسایی می ییازها، متبکال  SWOT تجایه و تحلی 
 ( 1435کن  یفروزی   دهکردی،استراتژیک ایفا می

ها و ته ی های یکی از اباارهای اسبتراتژیک تاابل یقاط قوت و ضباف درو  سازمایی با فرصت   SWOTییاییا 
 SWOTاز ابت ای کلمات قوت، ضاف، فرصت و ته ی  یرفته ش   است  ییاییا  SWOTبرو  سازمایی است  

یمای ، ارا ه تحلی  سبیتماتیک برای شناسایی این عوام  و ت وین استراتژی که بهترین تاابل بین ییها را ایجاد می 
ته ی ها را به ح اق  ها و ها را به ح اکثر وضافها و فرصتاز دی یا  این م   یک استراتژی مناسب قوت ده  می

 SO ،WO ،STها و ته ی ها در چهار حایت کلی رسای   برای این منظور یقاط قوت وضاف و فرصتممکن می
در یشک   SWOTشوی   ماتریس ییاییا های استراتژی از بین ییها ایتخاب میشود و یاینهشیوی  داد  می WTو 

 رقباي بالقوه و بالفعل

 رقباي صنعت

 

 

 

 تأمین کنندگان خریداران

 محصوالت جایگزین
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ها فراهم قایای را برای شناسایی و ت وین استراتژی SWOT( 1434(، به تصویر کتی   ش   است  یداوری، 2-4
 ( 2415کن  یمت و بکریا، می

 عوام  درویی 

 

 عوام  بیرویی 

 یقاط قوت:

S1-     

S2-     

S3-     

 یقاط ضاف:

W1-    

W2-    

W3-    

 ها:فرصت

O1-     

O2-     

O3-    

هبایی که براسبببا   اسبببتراتژی
  بهراسببتفاد  از یقاط قوت، برای 

های شایه یذاری برداری از فرصت
 ای  ش  

هایی که براسا  از بین برد  استراتژی
یقبباط ضببباف، برای بهر  برداری از 

 ای  یذاری ش  ها شایهفرصت

 ته ی ات:

T1 -     

T2-     

T3-     

هبایی که براسبببا   اسبببتراتژی
اسبببتفاد  از یقاط قوت، به منظور 
 مابارز  ببا تهب ی ها شایه یذاری   

 ای  ش  

هایی که براسا  از بین برد  استراتژی
یقاط ضاف، به منظور ماارز  با ته ی ها 

 ای  شایه یذاری ش  

 ( 2415منا : یمت و بکریا، 

ها در محیط ضاف ها وها و ته ی ها و همچنین قوتتجایه و تحلی  محیای، اطالعات الزم برای شناخت فرصت
 یورد سازما  را فراهم می

ها: فرصت یک موقایت مالوب عم   در محیط سازما  است  روی های کلی ی، تغییر در وضایت رقابت یا فرصت 
 شوی  قایویی، تغییرات فن شناختی، بهاود روابط با متتریا  و      از مناب  فرصت تلقی می

 ودیت کلی ی در ته ی ات: ته ی  یک موقایت یامالوب عم   در محیط مؤسببسببه اسببت  ته ی  یک مای  یا مح  
موقایت هاری یا یین   مؤسبسه است  به عنوا  مثا : ورود یک کامپیوتر ه ی ، رش  کن  بازار، افاایش ق رت چایه  

ها:   قوتشوی زیی خری ارا  یا تأمین کنن یا  کلی ی، تغییرات عم   فن شبناختی و     یوعی ته ی  محسببوب می 
ا خواه  کنن  یبه رقاا و ییازهای بازارهایی که مؤسسه در ی  کار میقوت منا ، مهارت یا مایت دی ری است یسات 

، شودا ماین  مناب  مایی، تصویر بهنیای در بازار محسوب میکرد  قوت شایست ی متمایای است که مایت مقایسه
 رهاری بازار و روابط با خری ارا  و   
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هایی اسبببت که باور ه ی مای  عملکرد ایاییها و توها: ضببباف یک مح ودیت یا کماود در مناب ، مهارتضببباف
تواین  از همله مناب  ضبباف باشببن  یمت و بکریا، های م یریتی میشببود  تجهیاات، مناب  مایی، توایاییاثربخش می

ها و ته ی ها ها و فرصببتها و قوتی  اسبت که ضبباف  SWOTهای های هایب اکثر تحلی (  یکی از هناه2415
های ی  ییا ، ب ین مانی که باریترین یقاط قوت یک سازما  ممکن است باریترین ضافتصباویر دقیل یک ی ری  

 به این موارد توهه دارد: SWOT(  تجایه وتحلی  1481باش  یبراسیو ، 

 برای ساختن یقاط قوت

 برای شوشش داد  یقاط ضاف 

 برای بنیمت شمرد  هافرصت

 برای مقابله با ییه ته ی ات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.2112استراتژیک منبع: )مت و ذکریا،  ریزی. فرآیند برنامه3 نمودار

 ریزی راهبردی(.روش شناسی تدوین راهبرد )چارچوبی جامع برای برنامه

 ریای راهاردی توسط دیوی  در شک  زیر ارا ه یردی   است چارچوبی هام  برای ت وین راهارد یا بریامه









 هاخروجی

(Output) 

 تعيين ماموريتهاي جديد سازمان

 های سازمانتعيين بيانيه ارزش

 تعيين بيانيه چشم انداز

 تعيين اهداف کالن

 هاي اصليتعيين استراتژي

 فرآيند تغيير شکل

(Transaction process) 

 ها و مکاتبتعيين رويکردها، پارادايم

 بکارگيري چرخه تحليل محيط

 استراتژيکتعيين جهت گيريهاي 

 های استراتژيکتعيين حوزه

 های استراتژيکتعيين چالش

 های استراتژيکتعيين اولويت

 تعيين نقاط کليدي موفقيت

 تعيين نقاط بحراني موفقيت

 هاورودی

(Input) 

 ماموريتها و فلسفه ايجاد سازمان -1

سازمان و  های بنياديارزش-2

 مديران ارشد اجرايي

شناخت و تعيين حوزه تاثيرات -3

محيط دروني و بيروني سازمان و 

 های مورد نياز.جمع آوري داده

اهداف و الگوهاي رفتاري ذينفعان -4

 سازمان

 نظارت و کنترل استراتژيک

(Strategic Control and Monitoring) 
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یجاد یسبات به وض  موهود در اقتصاد یذشته ا تجارت ایکتروییک و اینتریت در اقتصباد دیجیتا  رقابت باریتری را  
ها و کرد  اقتصباد فرا رقابتی شب ی اا به ایجاد مناب  ه ی  برای بن ا  وابسبته است، یظیر محصوالت ه ی ، سرویس   

  خ مات ه ی  و اق امات و فریین های یو 
ش  که یبینی م  است  شیشهایتا  با سرعت در حا  مستهلک ش ها در عصر دیجیتا  دریافتن  که داراییسازما 

در ما  مستهلک شود  اینتریت باضی از موای  سنتی را برای ورود به تا ادی از  %14 یک بری  کامپیوتر ه ی  با یرخ
های توزی  که های کم شهرت، یقش داشت  کایا صنای  برداشت  همچنین در ایجاد بازارهای ههایی برای تجارت

به وهود یم  و همه اینها در کاهش حاشبیه سبود هر واح  حاص  ش   ایجاد تجارت   رسباین   هاینه را به ح اق  می
ایکتروییبک، عمیقباا قواع  بازی را برای رقابت کنن یا  تغییر داد  عصبببر اینتریت، متغیرهای رقابتی سبببنتی را در   

 بسیاری از صنای  تغییر شک  داد 

 تغییر استراتژی تولید-4

های فیایکی بانوا  بازخوری از اقتصادهای دیجیتا  در حا  حاضر مارح اراییتغییر ی رش تویی  بصورت کاهش د
های تویی ی در ها در یمریکا در بخش فناوری اطالعات اسبت  در واق ، شغ  یذاریاسبت بیش از ییمی از سبرمایه  

 د  است  م  ای   اقتصباد دیجیتا ، تویی  را در باضی خ مات حذف کر یرایش یاویی داشبته  1334یمریکا از سبا   
در حا  رش ای   از ییجایی که شرایط رقابتی و تکنویوژی ” شرکت یا سازما  مجازی” ها با عنوا  ه ی ی از شرکت

اشن   تر بهای تجاری ییاز داری  تا در شاسخ ویی در شرایط اضارار، مناافبه سبرعت در حا  تغییر است، سازما  
زین  های مستق  خارال از شرکت یتأمین ویا توزی  کنن  ( تکیه میها به واح برای یسترش ایاااف شذیری، شرکت

  (2415یمت و بکریا، 

 ریزی استراتژیکگرایش به برنامه-2

های سبنتی که براسبا  تورم کم، تقاضبای مناقی مصرف کنن  ، ییین    بسبیاری از اسبتراتژی   21با ورود به قر  
های با ثاات، یرخ بهر  کم شایه یذاری یردی   بود در اثر تغییرات زیربناهای استراتژی با شکست مواهه یردی ، یامه

تج ی  ساختار، کوچک سازی، های هجومی یظیر یاش ی  شب ی   اهرای استراتژی  1334سبودهای قاب  توهه اواخر  
های کوچکتر توایمن تر از برو  سببپاری، تغییر ی رش و سببریرم شبب   در برش هاینه موثرسبباب یردی  شببرکت  

های ه ی و شاسخ و بری  ش ی  تا یک یام به عقب بریردی  و های بارگ عم  یماین   شرکتبسبیاری از شبرکت  
تواین  ایجام دهن  تا وض  خود را تغییر دهن   یک استراتژی می به صورت استراتژیک فکر کنن ، دربار  چیاهایی که

وکارشا  که دارای مایت رقابتی هستن  در حا  یسترش و محاوبیت ش  هایی از کسبه ی  تمرکا بر روی قسمت
  (2412یک ز ویل ینس، 

 های جدید مدیریتیتغییر نوع و پدیدارشدن شیوه-6

دیوری کوتا  م ت به ههت هلوییری از طم  ورزی و فسببباد مایی در های اینی سبببودیوری بلن  م ت بجای سبببو
سازی سود سهام ارا  در بلن  م ت و اتخاب شیو  ت اوم سودیوری بجای کسب سودهای موقتی ها به اشتیممشبرکت 

ظر های خود م  یریایهای دور دسبببت و یین   را کامالا در بریامهو کوتبا  مب ت مب یرا  را یایایر یمود  تا چایش   
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ها اش را به اه اف بلن  م ت متمای  ساخته و بین سودیوری کوتا  م ت و بلن م ت شرکتداشبته و م یریت توهه 
تاادیی را برقرار سبازی   ازسبوی دی ر م یرا  اسبتراتژیک بایستی بین کارایی هاینه و یویوری هموار  تااد  ایجاد    

تا  م ت و یویوری تمرکا داشت و بازدهی هاینه را م  بر روی سبودیوری کو  1334یماین   م یریت درقا  از سبا   
 یرفت یظر یمی

های اسبببتراتژیک مختلف م یریت دارد  برای بهاود کیفیت شروسبببه محیط تجباری شیچیب   هب ی  ییاز به مهارت   
ر ییری هستن   از باضی ماایاات اخیر شیرامو  یقش رهاییری، م یرا  در حا  استفاد  از تکنویوژی تصمیمتصمیم

های مردایه خود را تا ی  به شبببود که م یرا  اسبببتراتژی ه ی  ییاز داری  تا مهارتهب یب  این ویه اسبببتنااط می  
ها ییری سببخت، رهاری کلی افراد، یرفتن خالقیتهای مردایه سببنتی یظیر تصببمیمهای زیایه کنن   ویژییمهارت

و توا  ساخت و شرورش روابط در راستای ارتااط  های زیایه یظیر ظرفیت یوش کرد تقریااا متفاوت است با مهارت
 ( 2411یسا  و یین، 

 ریزی استراتژیکهای برنامهویژگی

کن  تا خارات را محاساه کنن  و شیتام های احتمایی را یسترش داد  و های استراتژیک به م یرا  کمک میبریامه
 ( 1434شاکری،  ها را شناسایی یماین  یموسوی وفریین ها، اه اف ومقاص  سازما 

  های در راستای ی  استها و هماهنس کنن ة همة فااییتهای اسبتراتژیک تایین کنن   مقص  سازما  ریایبریامه
توا  مهمترین فااییت م یر عایی اهرا ی یکه یقش تصمیم ییری   کلی ی سازما  های استراتژیک را میریایبریامه

رد  یک بریامه استراتژیک بستر یا چارچوبی است که برای عملی ساختن را بر عه   دارد( در هر سازما  محسوب ک
ی   ییردد، بوهود میو ه ایت عملیاتی که منجر به تحقل یتایش متخص و بریامه ریای ش   می تفکر اسبتراتژیک 

 چنین چارچوبی دارای هفت عنصر متخص است:

  مأموریت سازما 

 تحلی  استراتژیک 

 استراتژی 

 اه اف بلن  م ت 

 های تلفیقیبریامه 

 های ماییشیش بینی 

  ،2412خالصه اهرایی یک ز ویل ینس)  

  همه ای  که شای  بتوایویسبن یا  و ای یتمن ا  م یریت هر ک ام تاریف خاصی از این یوع بریامه ریای ارا ه داد  
مناب  سببازما  و  فریین ی اسببت در ههت تجهیا»ییها را در این تاریف خالصببه کرد که بریامه ریای اسببتراتژیک 

های های بلن  م ت، با توهه به امکایات و مح ودیتهای ی  برای یی  به اه اف و رسایتوح ت بختی   به تالش
 ( 1434یموسوی و شاکری، « درویی و بیرویی
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 مراحل مدیریت استراتژیک

ی ها و ارزیاباسببتراتژیها، اهرای شببود: ت وین اسببتراتژیفریین  م یریت اسببتراتژیک در برییری   سببه مرحله می
اسبتراتژی است  مقصود از ت وین استراتژی تایین مأموریت شرکت، شناسا ی عواملی که در محیط خارهی سازما   

های یوری ، شبناسایی یقاط قوت و ضاف داخلی سازما ، تایین ه ف هایی را بوهود میکنن  یا فرصبت را ته ی  می
   باشهای خار ههت ادامه فااییت، میویایو  و ایتخاب استراتژیهای یبلن  م ت، در یظر یرفتن استراتژی

ا  ها را تایین کن ، در کارکنهای ساالیه در یظر ب یرد، سیاستکنن  که سازما  ه فها ایجاب میاهرای استراتژی
  اهرای های ت وین شببب   به اهرا در یی ای تخصبببیص ده  که اسبببتراتژیای یا  ایجاد یمای  و مناب  را به یویه

 ( 1434ها را تقویت یمای  یمامار و رشادت هو، ها مستلام توساه فرهن ی است که استراتژیاستراتژی

 مبانی نظری تجارت الکترونیک 

طورکلی عقی   بر این اسببت که هم رایی بین روی  توسبباه اطالعات و روی  توسبباه فناوری اطالعات منجر به  به
ارتااطات شب   از طرف دی ر تحوالت دریم  محور و هاینه محور در تروری سازما  و  ایقالبی تحت عنوا  ایقالب 

های هاینه محور و مایت رقابتی و یاوم تقویت م یریت باعث ایجاد تضاد ارتااطات یضاف ارتااطات یاشی از ی رش
ستا ح  تضاد مذکور با های درام  محور مایت رقابتی( در این حوز  ش   در این راارتااطات متتری یاشی از ی رش

سازمایی شک  داد  این شیو  ه ی  سازمایی و برو اسبتفاد  از ایقالب ارتااطات، شبیو  ه ی ی را برای روابط درو   
 (1431وکار ایکتروییک یام یرفت  یفتحی و عایای،ارتااطات تحت عنوا  تجارت ایکتروییم و کسب

کسب متتری و بازریایا  برای ماادالت تجاری از را  خودکار وکار ایکتروییک به مفهوم کلی عاارت است از کسب
های های ارتااطی و کامپیوتری در ههت ه فهبا، تابادالت، ارتاباطبات و تاامالت از را  تکنویوژی    کرد  تراکنش

ی در ههت های کامپیوتری داخلهای بین سازمایی، ماین : تلفن اینتریت، ایمی ، یا رشتهاقتصبادی که شام  سیستم 
 وکارهای ه ی ، خودکار سازیتوا  یفت که ه ف این یوع کسبشتبتیاایی ماامالت ییالین تجاری است  شس می 

 ( 1435وکار و هریا  کار است یحنفی زاد ،های کسبتراکنش

 وکار ایکتروییکوکار ایکتروییکی را به صبورت زیر تاریف کرد  اسببت: کسب کسبب  IBMدر یک تاریف شبرکت  
 IBM)یوری اینتریت یی  فریین های کلی ی تجاری از طریل استفاد  از فنعاارت است از تا 

رای ایاااف و یکپارچه بیک رویکرد امن قاب  "وکار ایکتروییکی عاارت اسببت از طال تاریف این شببرکت کسببب
ای هها و فریین هایی که بر فااییتوکارهای متفاوت به وسببیله ایجاد ترکیب سببیسببتمدسببتیابی به ارزش در کسببب

 ( 1488وکار با حفظ سادیی و استفاد  از فناوری اینتریت استوار هستن   یطایب شور و همکارا ،هسته اصلی کسب

عنوا  یببک یویوری تکنویوژیکی تلقی شببب   یهکسبببو  و  وکببار ایکتروییکی بببههببای علمی کسببببدر تحقیل
ادر به اهرای دادوست های ایکتروییک در ها را ق( و اشاعه ی  سازما 2444(، یشترسبو  و رامامورتی، 2444همکارا ،

ها، خ مات به متتری، ت ارکات، تسهیم دایش و همکاری با شرکای های زیجیر  ارزش یشام  فروشامت اد فااییت
 کن  تجاری( می
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DII کارییری تکنویوژی ارتااطات و اطالعات یکپارچه در به"وکبار ایکتروییبک ی  را عاارت از:   در تاریف کسبببب
های تجاری توسط یک شرکت در فریین های ها، طراحی مج د فریین های تجاری و یا یویوری کام  در م  فااییت
 ( 1432دای   یسرم سای ی،می "درویی

 وکار الکترونیکتفاوت تجارت الکترونیک و کسب
تروییکی ارت ایکدر واق  صفت متخصه تجارت ایکتروییکی تااد  است، چه از با  مایی و چه از با  اطالعاتی در تج

ن تر از تااد  است  مثالا خ مات شس از فروش ییالیوکار ایکتروییکی یسترد بای  تاادیی صبورت ییرد اما در کسبب  
یظرا  عقی   داری  اصببباالح تجارت ای   ایرچه باضبببی از صبباحب طرفهیک شببرکت یا یموزش ایکتروییکی یک 

وکار ایکتروییکی دایسبببت را در مفهوم مااد  کسببببتوا  ی  قب ر وسبببابت یافته اسبببت که می  ایکتروییکی ی 
 ( 1432یسرم سای ی،

 وکار الکترونیکیهای کسبمدل
یایه م   تواین  در سبباوح شنششردازد که میای میوکار ایکتروییکیکسببب های م  این بخش به شببناسببایی یویه

کار وهای کسبببش تنها به مارفی م  وکار مورد اسببتفاد  قرار ب یری   با توهه به ه ف تحقیل، در این بخکسببب
 ایکتروییکی شرداخته خواه  ش که در صنات یرش ری مص اق داری  

 مدل ارائه اطالعات

بسیاری تتکی  ش    HTMLوکار ایکتروییک است که از صفحات ترین یوع م   کسبساد  7م   ارا ه اطالعات
های ماتنی بر این م  ، از طریل اینتریت به (  وب سایت2442کنن  یهوو، های شای ا  داد  استفاد  یمیو از سیستم

ارا ه اطالعات سبفر در مورد یک حوز  متخص ییک سایت دی یی، راهنمای مقاص ، اقامت ا  و بیر ( به مسافرا   
چن   ها تنها ازکنن   ی سبببایت وهود داری  که چنین اطالعاتی بر روی اینتریت ارا ه میشردازد  امروز هاارا  وبمی

شوی  که اطالعات یحو  تما  با بن ا ، اطالعات محصوالت و چن  شیوی  به سایر ارا ه صبفحه مح ود تتکی  می 
های دریم  در چنین م  کسبببب (  شبببیو 1333و همکارا ،  8یردی  یهاروِالدهنب یبا  اطالعبات را شبببام  می   

یماهایه، ساالیه و   ( و یا از طریل تالیغات است یتیمرز،  کاری ابلب از فروش مستقیم اطالعات، حل اشترا وکسب
1338 ) 

 مدل بازرگانی با استفاده از کاتالوگ الکترونیکی
اب  ها محصوالت قشردازی   ابلب کاتایوگکه به ارا ه کاتایوگ می های ییالینی هستن ، فروش ا 3بازریایا  کاتایویی
ای هده   از یمویهتری از محصوالت ارا ه میفروشا  توصیف دقیلدهن  اما وب سایت این خرد فروش را یتا  می
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کرد یسببیه،  اشببار  14توا  به رییِ  اَدوَیچِرزبازریایی ایکتروییکی با اسببتفاد  از کاتایوگ در صببنات یردشبب ری می
 ( 2444ده  یافوا و تسی، (  سود توزی  کنن   عم   منا  دریم  این م   را تتکی  می2447

 مدل فروشگاه الکترونیکی
های اوییه است  یمویه 12در واق  بازوی بازاریابی ایکتروییکی یک شرکت و یا فروش ا  11م   فروش ا  ایکتروییکی

یرفتن  اما به ت ریش امکا  وکار مورد اسبببتفاد  قرار میسببببمحصبببوالت و خب مبات ک   14این مب   برای ترفی  
دهی ییی و شرداخت ایکتروییک محصببوالت خری اری شبب   ییا به امکایات این م   اضببافه شبب   ابلب   سببفارش

یمویه این م   در صنات یردش ری محسوب  13هستن  و تراویسیتی B2Cهای های ایکتروییکی، فروش ا فروش ا 
ین  فروش ماتواین  به یک تویی  کنن   ماین  شرکت دِ  و یا یک خرد ها می(  این فروشب ا  1338شبود یتیمرز،  می

 وکار دی ری باش  کنن  یا هر یوع کسبشرکت وا  مارت یا افرادی که از خایه خود اق ام به فروش می

های اصی  محصوالت روش ا ظهور یابن   ف 11و یا ترکیای 15تواین  به دو شک  اصی های ایکتروییکی میفروشب ا  
و  های ترکیای به هر دو صورت ایکتروییکیخود را تنها از طریل اینتریت به فروش می رساین  درحایی که فروش ا 

  (1481و رضا ی،  زاد فروشن  یحنفیفیایکی محصوالت خود را می

چنین دارای رود  این شبببرکت همیردی به شبببمار میای از این مب   در طایات یمویبه  17یتبببنبا  هیویرافیبک  
 های هواشیمایی که از وب  شرکت(2447است یسیه،  18فروشی در برخی مراکا خری  ایکتروییکیهای خرد فروش ا 

روی  می کی به شببمارکنن  ییا از داری یا  م   فروشبب ا  ایکتروییسببایت خود تنها برای فروش بلیط اسببتفاد  می
 ( 2443یژایس، 

های هاینه برای حضور ههایی و کاهش هاینهسود این م   برای شرکت تویی کنن   افاایش تقاضا، ارا ه روشی کم
های های سببنتی، یاینهتر در مقایسببه با روشهای شایینترفی  و فروش اسببت  متببتریا  ییا در این م   از قیمت

من  سببباعته( بهر  23بهتر و راحتی در ایتخاب، خری  و تحوی  یاز همله موهود بود  تر، اطالعات ایتخاب وسبببی 
یردی   چنایچه مراهاه متببتری به فروشبب ا  ایکتروییکی تکرار شببود امکا  بازاریابی یک به یک که هم مناف  می

الل به ا  ایکتروییکی متیی   در شرایای که فروش وهود میده ، بهتویی  کنن   و هم مناف  متبتری را افاایش می 
ها، افاایش فروش و احتماال تالیغات تأمین خواه  شبب   فروش، یک خرد  فروش باشبب ، دریم  وی از کاهش هاینه
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، 13(ا درواق  طال یظر یفوا و تسی سود توزی  کنن  2447ده  یسبیه،  را تتبکی  می  ترین منا  دریم  این م  مهم
یمویه این م   در  24(  وب سایت وری  الیف2444باشب  ییفوا و تسی،     میکنن یا  این ممنا  دریم ی اسبتفاد  

ردی ییا یسایت متالل به یک سازما  بیر ایتفاعی است اما محصوالت طایاتصبنات یردشب ری اسبت  این وب   
 ( 2447کن  یسیه، ارا ه می

 مدل مراکز خرید الکترونیکی
ییا به خری   21تواین  در مراکا خری  ایکتروییکی، متتریا  میهای ایکتروییکی مسبتق  عالو  بر خری  در فروشب ا  

کی  ترین شک  از چن ین فروش ا  ایکتروییکی تتمحصو  مورد ییاز خود بپردازی   مراکا خری  ایکتروییکی در ساد 
ست از ن اچنین ممکیابن   این مراکا همو ماموالا زیر یک چتر متتر  ماین  یک یام تجاری ماروف، ارتقا می ش  

یک شبیو  شرداخت تضبمین شب   و متتر  برخوردار باشن   هن امی که این مراکا خری  بر بخش خاصی از بازار    
(  یمویه 1338شببوی  یتیمرز، کنن  به مراکاخری  اختصبباصببی یویژ  یک صببنات یا محصببو ( تا ی  می تمرکا می

تروییکی ویژ  فروش محصوالت و خ مات اسبتفاد  از این م   در صبنات یردش ری است که یک مرکا خری  ایک  
  22یردش ری کتاورزی و بذا در استا  کِاِک کایادا است

ود های ایکتروییکی یفای یاری  اما در عوض مناف  خمتص یا  این بازارها ممکن است به تنهایی از میابایی فروش ا 
یا تقویت یام تجاری خود تأمین  ، خ مات، ایجاد فضبببای تالیغات و24هبای شتبببتیاا  یرا از افاایش فروش فنباور 

کنن  عالو ، برخی از این بازارها مناف  خود را از طریل دریافت هاینه کمیسیو  تأمین می(  به1338کنن  یتیمرز، می
 (2444ییفوا و تسی، 

و  یویایو  های ایکتروییکیمناف  این م   برای متبتریا  عاارتن  از راحتی بیتتر و سهویت دسترسی به فروش ا  
چنین هن امی که ها  همیکسا  برای همه فروش ا  23ها به دیی  وهود رابط کاربریسبهویت خری  از این فروش ا  

کنن ، اعتماد متببتریا  را بیتببتر هلب کرد  و تمای  بازارهای ایکتروییکی تحت یک یام تجاری ماروف فااییت می
 ( 1338ده  یتیمرز، ها به خری  را افاایش میی 

های ایکتروییکی( ییا در این م   از مایت هاینه و شیچی یی کمتر برای راکا خری  ایکتروییکی یفروش ا اعضبای م 
های شرداخت ایکتروییکی، افاایش رفت و یم  حضبور بر روی وب، تسبهیالت میابایی وب شیتبرفته ماین  سبیستم    

یت یام تجاری مرکا خری  میابا  های ایکتروییکی دی ر و یا در اثر هذابحاصببب  از وهود فروشببب ا  25متبببتریا 
 ( 1338شوی  یتیمرز، برخوردار می
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 ویژگی های یک فروشگاه اینترنتی خوب و مطمئن چیست؟
فروش ا  های اینتریتی هر ک ام ویژیی های مثات و منفی خود را داری  و شای  یکی از دالیلی که اشخار تمامی 

جام یمی دهن  همین موضببوع باشبب   در ابت ای این مقایه می  خری  های خود را تنها از یک فروشبب ا  اینتریتی ای
خواهم ویژیی های یک فروشبب ا  ییالین خوب و ماتار را عنوا  کنم تا در ابت ا ب اییم که یک فروشبب ا  اینتریتی  

 خوب بای  چه ویژیی هایی داشته باش  

  این اینتریتی بای  ی  را داشته باشالزم اسبت ب ایی  که یکی از مهم ترین و اصبلی ترین ویژیی که هر فروشب ا     
است که بای  تجربه کاربری خوب و دیپذیری داشته باش  به این مانی که کاربری که از سایت بازدی  می کن  حتی 

 ایر خری ی هم ایجام ی ه  اما حس خوبی را تجربه کن  

 رابط کاربری
ی هذب مخاطب اسبببت  رابط کاربری تنها از اصبببلی ترین فاکتورهای هر سبببایت برا 21UIرابط کاربری یا هما  

فاکتوری اسبت که کاربر با  از ورود به سایت با ی  در ارتااط است  رابط کاربری یا ظاهر یک فروش ا  ییالین بای   
به ق ری هذاب و حرفه ای طراحی ش   باش  که کاربر حتی ایر قص  خری  ی ارد برای سریرمی هم که ش   سری 

 یانی داشتن یک برگ بری   یسات به رقاا  به فروش ا  بای  و این

 تجربه کاربری
هم ماین  رابط کاربری یکی از مهمترین موارد در طراحی سببایت های فروشبب اهی   27UXتجربه کاربری یا هما  

است و بای  به صورت اصویی و حرفه ای طراحی شود  ایر بخواهم به صورت ساد  تجربه کاربری را بیا  کنم بای  
ت محصو  ر سایب م که تجربه کاربری به محض ورود کاربر به سایت شروع می شود کاربر بای  به راحتی بتوای  د

مورد ییاز خود را شی ا کن  و در کوتا  ترین زما  ممکن با ح اق  مراح  سفارش خود را ب و  ماالی ثات کن  و در 
مواردی حتی خودش متوهه یتبود که چه زمایی مراح  خری ش ایجام ش   به این می ن یک تجربه کاربری حرفه  

 ر با  از خروال از سایت احسا  رضایت داشته باش  ای و اصویی  تجربه کاربری در یک همله یانی کارب

 مراحل خرید
فراین  خری  در یک فروش ا  اینتریتی بسیار حا ا اهمیت است از ی  ههت که ایر مراح  خری  در یک سایتی ییق ر 

ی لشیچی   و با مراح  باال باشب  در هر مرحله ممکن اسبت کاربر از خری  خود صبرف یظر کن  و فروش ا  روزایه ک   
سفارش را به خاطر همین موضوع از دست ب ه  و در مقاب  ایر فریین  ثات سفارش در یک فروش ا  اینتریتی ساد  
باشب  و یا تنها در یک مرحله بتوا  یک ثات سفارش ایجام داد ی  فروش ا  به صورت چتم ییری افاایش فروش  

طراحی تجربه کاربری اسبببت که در باال به خواه  داشبببت  مراح  خری  در یک فروشببب ا  ییالین یکی از مراح  
 اهیمت ی  اشار  کردیم 

                                                           
 
27 User Experience 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                051تا  004ز ، صفحه: ا0411زمستان ، 4، شماره2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 131 فریمظحله را...                   وکار، فناوری اطالعات و بازاریابی بر عملکرد مدیریت و تأثیر استراتژی کسب

 

 امکان جست و جوی پیشرفته و سریع
ایر شبما بخواهی  یک محصویی که به ی  ییاز داری  را از یک فروش ا  اینتریتی خری  کنی  اویین کاری که ماموال  

تجوی سایت به درستی کار ایجام می دهی  هسبتجوی یام محصبو  در بخش سبرا سبایت است و ایر بخش هس    
یکن  یا سبرعت شایینی داشبته باشب  تا اد زیادی از متتریا  خود را به همین دیی  از دست خواه  داد شس بخش    
سرا فروش ا  بای  کامال حرفه ای و سری  کار کن  تا کاربر بتوای  محصوالت مورد ییاز خود را خیلی راحت و سری  

همچنین هسبتجوی سایت بای  بر اسا  فیلتر های مختلفی باش  به عنوا  مثا   شی ا کن  و خری ش را ایجام ده   
 می توای  در هستجوی حرفه ای به کاربر کمک کن   …فیلتر های قیمت، بری  یا ریس و 

 دسته بندی حرفه ای محصوالت
ست و این ا یکی دی ر از ویژیی های یک فروش ا  اینتریتی خوب داشتن دسته بن ی حرفه ای و اصویی در سایت

مورد هم در شی ا کرد  محصببو  مورد ییاز متببتری می توای  خیلی کمک کن   دسببته بن ی محصببوالت در یک   
 بتوا  به راحتی در دسته …فروشب ا  ییالین بای  کامال اصویی باش  که هر محصو  را با هر م  ، ریس، ای از  و  

 بن ی سایت شی ا کرد 

 کیفیت خوب و قیمت مناسب محصوالت
کسی از کیفیت باالی یک محصو  و قیمت مناسب ب ش می یی ؟ مسلما همه ما از فروش اهی خری  می کنیم  چه

که بهترین کیفیت را با مناسب ترین قیمت در اختیار ما قرار ده ، در حا  حاضر برخی از فروش ا  های اینتریتی در 
در  مت را داری  که این خوب شیترفتی بارگایرا  ضبمایت کیفیت و اصایت کاال و همچنین ضمایت شایین ترین قی 

این زمینه اسببت  شس یکی دی ر از ویژیی های یک فروشبب ا  برتر ییالین کیفیت باالی محصببوالت و ارا ه ی  با 
 مناسب ترین قیمت است 

 گارانتی بازگشت وجه و مرجوعی کاال
رایتی بازیتببت وهه و همچنین مرهوعی فروشبب ا  اینتریتی که می خواه  اعتماد کاربرا  خود را هلب کن  بای  یا

محصو  را به کار ب یرد در بیر این صورت کاربرا  خیلی سخت به همچین سایتی اعتماد خواهن  کرد  ایاته هستن  
روز  را در سایت خود قرار داد  ای  اما زمایی که به بای  به ی  عم  کنن  با  7سایت هایی که یارایتی بازیتت وهه 

تراشی از زیر ی  شایه خایی می کنن   شیتنهاد می کنیم برای اینکه به دام اینچنین سایت ها ییافتی  هاار هور بهایه 
چک کنی  که ییا به صبورت کامال واضح قوایین مربوط به مرهوع ش   محصو  و یارایتی بازیتت وهه را هن ام  

ایر بیا  یکرد  بودی  به خری  از ی  خری  یا در صببفحه ای مجاا در سببایت به صببورت کام  بیا  کرد  ای  یا خیر، 
 سایت شیتنهاد یمی شود 

 ارائه تخفیف ها و فرصت های ویژه
چه کسبی از تخفیف ب ش می یی ؟ مسبلما همه ما دوسبت داریم محصوالت مورد ییازما  را با قیمت مناسب و با    

 هفت ی، ماهایه و دور  ای تخفیف های ویژ  خری اری کنیم  یک فروشبب ا  اینتریتی خوب بای  به صببورت روزایه، 
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تخفیفاتی ویژ  را برای متببتریا  خود ت ار  باین   حتی تخفیف هایی برای ثات اویین سببفارش می توای  ح اق   
یک سبفارش را از کاربری که هنوز هی  سبفارشی ثات یکرد  کلی فروش سایت را افاایش ده   ای   های زیادی   

ویایو  وهود دارد که باعث افاایش چتم ییر فروش می شود، بنابراین برای ارا ه تخفیفات مختلف در زما  های ی
 یک فروش ا  ییالین خوب از اباار تخفیف برای افاایش فروش خود استفاد  می کن  

 ارسا  به موق  و سری  سفارشات 2-1-3-3
 ظرش بهقااا هر شبخص با  از ثات سفارش برای دریافت محصو  یحظه شماری می کن  و ایر محصو  مورد ی 

هر دییلی در زما  قو  داد  شب   در سبایت به دسبتش یرسب  خیلی شاکی خواه  ش  و احتما  اینکه دی ر از ی      
فروشب ا  اینتریتی خری  یکن  زیاد خواه  بود  یکی از مهمترین عوام  موفقیت در کسب و کار های اینتریتی عم   

ساعت به دست متتری  23هی  که کاال را در عرض به قویی است که می دهی  یانی ایر در سایت خود قو  می د
سباعت به دستش برس  ایر این کار را کردی  در کارتا  خیلی زود موفل خواهی  ش    24می رسبایی  بای  در عرض  

سباعت به دستش برس  از شما یا امی  خواه  ش  و در خری  های با ی   25سباعت در عرض   23ویی ایر به های 
 ه  کرد خیلی محتاطایه عم  خوا

امروز  فروشب ا  ییالین ق رت زیادی یرفته و به هرات میتوا  یفت که در بسیاری از کتورها های خری  حضوری  

، Amazon ،e bay ،asos ،walmartرا یرفتبه ایب   از بهترین فروشببب با  هبای اینتریتی دییبا میتوا  به      
bestBuy ،VerStock ،AliExpress  اشار  کرد  …و 

 معرفی بهترین فروشگاه های اینترنتی ایران 
 فروش ا  اینتریتی دیجی کاال-1

دیجی کاالا یامی یشبنا برای همه ایراییا  اسبت  وقتی از صبحات از فروش ا  اینتریتی می شود اویین یامی که به    
را شروع  سبا  قا ، فااییت خود  14بهن خاور می کن  دیجی کاال اسبت  دیجی کاال، سبایتی اسبت که از ح ود    

کرد  اسببت و ماین  همه ی فروشبب ا  ها، کار خود را به ارا ه ی محصببوالتی با تنوع شایین یباز یمود  اسببت  این  
 فروش ا ، باریترین فروش ا  اینتریتی ایرا  از دی  عموم است 

مختلف را از تامین  هاار کاالی 744میلیو  بار بازدی  دارد و بیش از یک میلیو  و  24این فروش ا  اینتریتی ماهایه 
هاار کاال را به دست  244تا  154کنن   های ایرایی و خارهی در مارض فروش قرار می ده   دیجیکاال در هر روز 

 سا  داری   43تا  25خری ارا  می رسای  و بیتتر کاربرا  ی  سنی بین 

 فروش ا  اینتریتی شالزا -2
بازار بارگ ییالین چن  سببایی اسببت که فااییت خود را یباز  فروشبب ا  اینتریتی شالزا با ه ف تا ی  شبب   به یک

یمود ا این فروشببب ا  اینتریتی در یظر دارد ایواع کاالی دیجیتا  و بیر دیجیتا  را متناسبببب با ییاز مخاطاین خود 
 تامین کن  تا کاربر ب و  مراهاه حضوری و مناسب ترین قیمت ممکن محصو  مورد ییاز خود را تهیه کن  
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اینتریتی شالزا در مرحله یخسببت تامین محصببوالت دیجیتا  و یوازم هایای مرتاط را در بریامه کاری خود دارد   بازار
در ویترین کباالهای دیجیتا  شالزا محصبببوالتی همچو : موبای ، تالت، یپ تاا، کامپیوتر، دوربین و یوازم هایای  

، شاوربایک( از بری های ماتاری همچو  اش ، ایکتروییک یه فو ، ه سبببت، اسبببپیکر، کیف و کاور، کاب ، شبببارژر
سبامسبویس، ا  هی، سبویی، شیا ومی، هواوی، هوکو، هویت، تسکو، ایرهایار، ریار، بلودی، الهیتک، بیای  و بیر     

 موهود و قاب  خری  است  

 فروش ا  اینتریتی ایمایا -4
است که    و کامال حرفه ای ماین  یوی ایمایا تنها یک فروش ا  اینتریتی ییست بلکه یک موتور هستجوی ق رتمن

در مورد کاالها و اقالم مورد ییازتا  اطالعاتی به شما خواه  داد  عالو  بر این یقش یک واساه را بین فروشن   و 
خری ار ایجاد کرد  و فراین  خری  را یسا  تر می کن   با ی ا  به سایت این فروش ا  اینتریتی متوهه خواهی  ش  که 

هی  کاالیی از دی  ایمایا از قلم ییافتاد  و هاء یکی از کاملترین و بهترین فروشببب ا  های اینتریتی کتبببور تقریاا 
 محسوب می شود 

فروشب ا  اینتریتی ایمایا با ایجاد یک فضبای رقابتی بین فروشن یا ، باعث تا ی  قیمت ها ش   و خری ارا ، می   
  تر خری اری کنن   ایمایا سببباب می شبببود تا خری ار همه ایتخاب تواین  کاالهای مورد یظر خود را با قیمت ارزا

 هایش را در یک یقاه تماشا کن  و بتوای  با ییاهی از قیمت واقای محصو  ی  را ایتخاب کن  

 فروش ا  اینتریتی مق اد یی تی -3
مق اد یی تی یکی از بهترین فروشب ا  های ییالین ایرا  اسبت که با ه ف خری  رضبایت بخش از سوی متتری    

و یوازم هایای برای  ITفااییت خود را یباز یمود  تایک فضبای بسیار مناسب برای اطالع از محصوالت هوشمن  و  
ی ا با فروش عم   یپ تاا و قااات کامپیوترمتبتریایش باش   فروش ا  اینتریتی مق اد یی تی، در ابت ا کار خود ر 

یباز کرد و شس از هلب رضببایت متببتریا  خود، اق ام به توسبباه کار و ایجاد فروشبب ا  اینتریتی خار، در ههت   
 و یوازم هایای یمود  ITفروش و ارا ه اطالعات درمورد محصوالت 

 فروش ا  اینتریتی زیای  -5
شب ا  هایی است که کار خود را با عرضه کاالهای متنوع یباز یمود  است و  فروشب ا  اینتریتی زیای ، از همله فرو 

 تقریاا استای ارد های اوییه یک فروش ا  اینتریتی را دارا می باش  

فروشب ا  اینتریتی زیای  یکی از باریترین فروشب ا  های اینتریتی کتبور می باشب  که سای در ایجاد یک تجربه     
اربرا  و متببتریا  خود دارد  تنوع محصببوالت در فروشبب ا  اینتریتی زیای  یکی از  خوب از خری  اینتریتی برای ک

مایت های ی  محسبوب می شود  تحوی  به موق  سفارشات، خ مات قا  و با  از فروش برای متتریا  از مایت  
 های زیای  محسوب می شود 

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                051تا  004ز ، صفحه: ا0411زمستان ، 4، شماره2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 134 فریمظحله را...                   وکار، فناوری اطالعات و بازاریابی بر عملکرد مدیریت و تأثیر استراتژی کسب

 

وع، دسته بن ی های یوازم خای ی، تهویه ماا فروش ا  اینتریتی زیای  با ارا ه کاالی اص  از بری های مارح دییا در
دیجیتا ، یرایتی و به اشتی، شاشکی و سالمت، ساعت و اکسسوری، سیسمویی یوزاد، مالما  اداری، یوازم ورزشی 

 یکی از محاوب ترین فروش ا  اینتریتی های ایرایی است  …و 

 فروش ا  اینتریتی بایه دات کام -1
سا   8نتریتی های یوازم خای ی در ایرا  فروش ا  اینتریتی بایه دات کام با بیش از یکی از ق یمی ترین فروش ا  ای

فااییت اسبت  از رتاه ایکسای ایرا  بایه دات کام می توا  فهمی  که ترافیک روزایه باالیی دارد  همایاور که از یام  
روش ا  صوالتی هم که در این فاین فروش ا  اینتریتی متخص است واق  در بایه استا  کردستا  است  بیتتر مح

 اینتریتی عرضه می شوی  از بایه می باش  

روز است که این  7یکی از مایت های فروش ا  اینتریتی یوازم خای ی بایه دات کام یارایتی بازیتت وهه و کاال در 
 شرایط باعث اعتماد سازی بیتتر برای خری ارا  ش   است 

های بسبیار مناسب و اصایت و کیفیت باالی محصوالتش توایسته متتریا    فروشب ا  بایه دات کام به دیی  قیمت 
بسیار زیادی را به سمت خود هذب کن   همچنین فروش ا  ییالین بایه دات کام توایست در یازدهمین هتنوار  وب 

 سایت برتر در حوز  فروش ا  های خری  اینتریتی قرار ییرد  5و موبای  در ایرا  هاو 

 نتریتی شیکسو فروش ا  ای -7
یکی از برترین و هذاب ترین فروش ا  های اینتریتی یاا ، فروش ا  شیکسو  است  تصاویر یاا  ها و ست ها در 
سایت شیکسو ، توسط عکاسا  حرفه ای خود شیکسو  تهیه ش   ای  و تصاویر بسیار واقای هستن   این فروش ا ، 

  در ریس بن ی ها و سبایا بن ی های مختلف ارا ه می شوی    فقط ارا ه دهن   ی یاا  اسبت که ایواع متنوع یاا 
خری  از شیکسو  به یویه ای است که می توایی  یاا  را درب منا  تحوی  ب یری  و شرو کنی  و در صورتی شسن  

 کردی ، مالغ را شرداخت کنی  

 فروش ا  اینتریتی اسنپ مارکت یبامیلو سابل( -8
های فروشب اهی ایرا  است که از اعضای تاز  کار مجموعه اسنپ بود  و با   اسبنپ مارکت یکی از بهترین سبایت  

همکاری هایپر استار بنیا  یهاد  ش   است، اسنپ مارکت دارای دو یسخه موبایلی ای روی  و ییفو  می باش  که می 
 توایی  ی  را از صفحه وب سایت خودش، کافه بازار، اا استور یا سیب اا دایلود یمایی  

شلیکیتن برای تمام یقاط شهر قاب  استفاد  بود و متتریا  می تواین  به صورت ییالین محصو  مورد یظر را با این ا
استفاد  از اشلیکیتن و از طریل هایپراستار سفارش دهن   با توهه به سابقه شیتین این شرکت بای  یفت فقط ایتظار 

ستار در زمینه کاالهای تن  مصرف به یوشتا  خورد  است  موفقیت از اسبنپ مارکت را بای  داشت  قااا یام هایپر ا 
هایپر اسبتار ها اویین شرکت هایی بود که هایپر مارکت را در قایب فروش ا  های اینتریتی را  ای ازی کرد  در حا   

 حاضر ییا عالو  بر تهرا ، دارای چن ین شااه دی ر در شهر های مختلف می باش  
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 فروش ا  اینتریتی م یسه -3
او می خواه  دوسبت خوش سلیقه شما باش   این شاار فروش ا  اینتریتی م یسه است که ایر ی اهی دقیل به این  
فروشبب ا  اینتریتی بیای ازیم به این باور خواهیم رسببی  که همله ماروفش فقط یک شبباار یاود  و در واقایت ییا به 

 این شاار هامه عم  شوشای   است 

ر ابت ا در حوز  شوشا  فااییت خود را یباز کرد و هم اکنو  در دسته بن ی های بسیار فروشب ا  اینتریتی م یسبه د  
فروش ا  اینتریتی برتر ایرا  است که در  14متنوع تری محصوالت خود را ارا ه می کن   سایت م یسه هم یکی از 

محاوبیت و شر بازدی  بود  است که این رتاه یتا  از  2311و در هها   128حا  حاضر رتاه ایکسای ی  در ایرا  
ی  اسبت  فروشب ا  م یسبه چو  در ابت ا به صبورت تخصصی در حوز  شوشا  شروع به کار کرد  است هنوز هم     
اصایت خود را حفظ کرد  و شما ایر می خواهی  شوشا  های مربوب و بری های مارح هها  را با قیمتی مناسب و 

 ین م یسه بهترین ایتخاب است به صورت اینتریتی خری اری کنی  فروش ا  ییال

 فروش ا  اینتریتی هایای -14
این فروشب ا  اینتریتی یکی از اویین سایت های تخصصی است که در زمینه یوازم هایای فااییت می کن  و از سا   

را  ای ازی شبب   اسببت  اصببلی ترین ه ف فروشبب ا  هایای ارا ه بهترین یوازم هایای برای تلفن اسببت  این  1431
ش ا  به مرور زما  شیترفت کرد و اکنو  یوازمی هوشمن ی ماین  یپ تاا، یوشی، دوربین و کنسو  های بازی فرو

 را هم ارا ه می ده  

فروشب ا  هایای برای رضبایت بیتتر متتری هایش سای دارد تا کیفیت محصوالت خود را روز به به روز افاایش   
اه اف که این فروش ا  سریوحه کار خود قرار داد  است، باعث  ده  و بهترین محصبوالت را ارا ه ده   تمامی این 

ها -شب   تا متبتریا  اطمینا  بیتتری به این فروش ا  داشته باشن  و خری ی امن با اطمینا  بیتتری خری  کنن    
د هوداری وماناو باه مثات د رابا عملکری ییردیایوری و یو، یابیزاربای قابلیت ها  ست یافتن  که میادین یتیجه ابه 

 می باشن  ار ثر یذامتوسط و کوچک ی شرکت هاد ها بر عملکرین قابلیتار  اهمودارد و 

 های توصیفیآماره

 متغیرهای همایت شناختی

الصه های یمار توصیفی خهای همایت شناختی تحقیل را با استفاد  از شاخصدر تحلی  توصیفی شژوهت را  داد 
حیث  های یماری ازکنن   در این بخش از تجایه و تحلی  یماری به بررسببی چ وی ی توزی  یمویهو طاقه بن ی می

 د شوشرداخته می …متغیرهایی چو  هنسیت، تحصیالت، وضایت تأه  و 
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 توصیفی مربوط جنسیت آمار

 : آمار توصیفی مربوط به جنسیت1جدول

 

 

 

یببافتببه  مببنا : 
 های محقل

 

 : نمودار فراوانی جنسیت1نمودار 

اا ده  که تقریادهن   یتا  میهنسیت افراد شاسب، بررسبی یمار توصبیفی مربوط به   1-3بر اسبا  ه و  و یمودار  
 ای  درص  افراد مرد بود  4301درص  افراد ز  و  1403

 توصیفی مربوط سن آمار

 : آمار توصیفی مربوط به سن2جدول 

 منا : یافته های محقل

60.9; زن

39.1; مرد

 درصد فراوانی فراوانی مشاهده شده متغیر

 3/14 243 زن

 1/43 154 مرد

 144 483 جمع

 درص  فراوایی فراوایی متاه   ش   سن

 7/17 18 سا  و کمتر 25

 7/33 131 سا  45ایی  21

 3/27 147 سا  35ایی  41

 7/3 18 سا  و باالتر 31

 144 483 هم 
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 : نمودار فراوانی سن2نمودار 

ب ده  که بیتتر شاسدهن   یتا  می، بررسی یمار توصیفی مربوط به سن افراد شاسب2-3بر اسبا  ه و  و یمودار  
 ای  سا  قرار داشته 45ایی  21دهن یا  در باز  سنی 

 توصیفی مربوط تحصیالت آمار -4

 : آمار توصیفی مربوط به تحصیالت3جدول

 منا : یافته های محقل

0

10

20

30

40

50

سال و کمتر25 سال35الی 26 سال45الی 36 سال و باالتر46

17.7

49.7

27.9

4.7

 درص  فراوایی فراوایی متاه   ش   تحصیالت

 3/4 15 فوق دیپلم و شایینتر

 3/22 88 ییسایس

 1/72 277 فوق ییسایس

 5/4 2 دکتری و باالتر

 5/4 2 ب و  شاسب

 144 483 هم 
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 : نمودار فراوانی تحصیالت3نمودار 

ر ده  که بیتتدهن   یتا  می، بررسبی یمار توصبیفی مربوط به تحصیالت افراد شاسب  4بر اسبا  ه و  و یمودار  
 ای  درص  دارای م ر  کارشناسی ارش  بود  7201شاسب دهن یا  تقریااا 

 توصیفی مربوط به درامد ماهیانه آمار

 ط به درامد ماهیانه: آمار توصیفی مربو4جدول 

 محقلمنا : یافته های 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

و فوق ديپلم
پايينتر

ليسانس سفوق ليسان دکتری و 
باالتر

بدون پاسخ

3.9

22.9

72.1

0.5 0.5

 درصد فراوانی فراوانی مشاهده شده درامد

 3/3 41 میلیون تومان 1کمتر از 

 7 27 میلیون تومان 2-1بین 

 8/24 84 میلیون تومان 3-2بین 

 4/21 141 میلیون تومان 4-3بین 

 1/44 127 میلیون تومان 4باالی 

 3/4 14 بدون پاسخ

 144 483 جمع
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 نمودار : نمودار فراوانی درامد ماهیانه

ااا ده  که بیتتر تقریدهن   یتا  میبر اسبا  ه و  و یمودار ، بررسبی یمار توصبیفی مربوط به درام  افراد شاسب   
 میلیو  توما  درام  ماهیایه داری   3درص  باالی  4401

 آمار اسنتباطی  -3

کار دارد  وهریا  یمویه ییری و ایتخاب یک یرو  کوچک موسوم به یمویه سردر تحلی  استنااطی، هموار  محقل با 
اش  و به ف از تحلی  استنااطی تامیم یتایش حاصله از متاه ات محقل در یمویه ایتخابی خود به همایت اصلی می

  ن قسمت از م شود  در ایجام ایهای حاصله در یمویه ایتخابی به یزمو  فرضیه متوس  میمحقل بر مانای ارزش
 سازی ماادالت ساختاری برای یزمو  فرضیات تحقیل استفاد  خواه  ش  

 آزمون فرضیات پژوهش -4

زما  مطور هبا توهه به اینکه م   شژوهش حاضبر، روابط بین چن ین متغیر شنها  یمتغیرهای اصلی شژوهش( را به 
مو  فرضبیات از م   سبازی ماادالت سباختاری استفاد     ها و یزکن ، بنابراین به منظور تحلی  داد ای از  ییری می

که یک  28تر، برای یزمو  م   مفهومی شژوهش، از روش شی ی  ا در این شژوهش برای کسب یتایش دقیل شب   
د ساززما  فراهم میطور همها را بهتکنیک م   سبازی مسیر واریایس محور است و امکا  بررسی یظریه و سنجه 

                                                           
28 Pls 
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کمتر از 

میلیون  1

تومان

2-1بین 

میلیون  
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3-2بین 

میلیون  

تومان

4-3بین 

میلیون  
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4باالي 

میلیون  
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بدون پاسخ

9.4
7
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33.1
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که  44م   بیرویی -1ییرد: (، اسببتفاد  شبب   در این روش دو م   مورد بررسببی قرار می1381، 23یفوری  و الرکر
ر شودا که دمیها یسبؤاالت شژوهش( با متغیرهای اصلی مربوط به خود استفاد   برای بررسبی روابط میا  شباخص  

ه بخش سبباختاری ک 41م   درویی -2های کوواریایس محور اسببت  واق  مااد  هما  م   ای از  ییری در روش
سنج  و برای بررسی روابط میا  متغیرهای شنها  یمتغیرهای اصلی( که فرضیات تحقیل از روابط میا  م   را می

 رود میییرد، بکار ییها شک  می

 مدل بیرونی )اندازه گیری( فرضیات پژوهش

ه شود  مایارهای اصلی کاستفاد  میهای روایی و شایایی ییری فرضیات شژوهش، از یزمو برای بررسبی م   ای از  
بکر ش   است ( کفایت  5-3توای  مورد سنجش قرار ییرد در ه و  میییری با ی  روایی و شایایی برای م   ای از 

 :شوداز سه با  مختلف سنجی   می (Outer Modelییری یم   ای از 

 42هاها و ساز ایف( شایایی سنجه

 44ب( روایی هم را

 43یراال( روایی وا

 پایایی( و برازندگی )روایی هایشاخص : تشریح2جدول 

 شرح شاخص یوع شاخص 

جه
سن

ی 
یای

شا
از 

 س
ا و

ه
 ها

 قابلیت اطمینا  شاخص

(Indicator 
Reliability) 

 Indicator) ههببت حصبببو  اطمینببا  از قببابلیببت اطمینببا  شبببباخص 

Reliability)بود  و  401ها بای  باریتر از مق ار ، کلیه بارهای عاملی شاخص
بای  از  403مانی دار باشن   متغیرهای با بار عاملی کمتر از  405ح اق  در ساح 

 ( 1434م   حذف یردی  یداوری و رضازاد ، 

مقب ار ضبببریببب ییفببای  
 کرویااخ

(Cronbach alpha 
(CA)) 

 Internal) عبامبب  او  در ارزیببابی قببابلیبت اطمینبا  سبببازیبباری درویی   

consistency reliability)    401مب   اسبببت کبه درا  مقادیر باالتر از 
 ( 1351شود یکرویااخ، شذیرفته می

                                                           
29 Fornell & Larker 

30 Outer model 

31 Inner model 

32 individual item and construct reliabilities 

33 Convergent validity 

34 Discriminant validity 
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مقب ار ضبببریبب قابلیت   
 اطمینا  ساختاری

(Composite 
Reliability (CR)) 

 

 سببازیاری شایایی از تریییرایه سببخت بریورد کرویااخ ییفای اینکه به توهه با

 یک از PLSمسیری  هایم   در ده ،می ارا ه) مکنو  یییفا متغیرهای درویی

 -دیلو  Pمق ار  وقتی شببود می مرکب( اسببتفاد  یشایایی یام به دی ر یسببخه

است یداوری و رضازاد ،  با ی تک بلو  باشب ، ی   407از  تربارگ یل شبتاین 
1434 ) 

ص
اخ

ش
ی
وای

ی ر
ها

 (AVE) هم را روایی 
 

 تایین را اصببلی سبباز  ها،مارف مجموعه که ماناسببت این به هم را روایی

شبب    اسببتخراال واریایس متوسببط از (  اسببتفاد 1381الرکر، و کنن   یفوری می

(AVE) کنن   این مایار می شیتببنهاد  هم را اعتاار برای مایاری عنوا  به را
های های یک سبباز  در قیا  با هماسببت ی شبباخصهماسبت ی زیاد شبباخص 

 د  به منظور ارزیابیکن  که در م   بای  ارزیابی شببوهای دی ر را بیا  میسبباز 

 AVE (Average variance از Smartpls افااراعتاار هم رایی در یرم

extracted) متغیر است که  1تا  4شود  مق ار این ضریب ییا، از استفاد  می
 ( 1434شذیرفته ش   است یداوری و رضازاد ،  45/4مقادیر باالتر از 

 روایی وایرا
 روایی تتبخیصبی مایار  

Fornell-Larcker 

 (AVE) اشار  به این مسرله دارد که ریته دوم مقادیر واریایس شرح داد  ش  

تر از مقادیر هماسبببت ی ی  سببباز  با هر سببباز  یقار اصبببلی ماتریس(، بارگ
 ( 1434های دی ر باش  یداوری و رضازاد ، ساز 

 استخراال ش   است  PLSییری برای م   شژوهش در یرم افاار خروهی م   ای از  5در یمودار 

 

 در نرم افزار اسمارت پی آل اس ی: خروجی مدل اندازه گیر2نمودار 

 هاها و سازهپایایی سنجه
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مایار یتببا  دهن ة شببود  این ها اسببتفاد  میها در روش شی  ی   ا ، از بار عاملی ی ههت تایین شایایی سببنجه
ها بنا باش   ح اق  میاا  قاب  قاو  برای بار عاملی هر یک از سنجهها در سازة مربوطه میهماسبت ی این سبنجه  

ها کمتر از این میاا  باش  بای  از فریین  هایی که بار عاملی ی باشب  و سنجه می 3/4(، برابر با 1333به یظر هاین  ی
 ده :های تحقیل حاضر را یتا  میبارهای عاملی برای سنجه 1-3و  یزمو  کنار یذاشته شوی   ه 

 : بارهای عاملی در مدل اندازه گیری6جدول 

 فناوري اطالعات عملکرد شرکت بازاریابی وکاراستراتژي کسب 

ee1  52820   

ee10   52701  

ee11   52850  

ee12   52781  

ee13   528.3  

ee14   52820  

ee15   52838  

ee16   52707  

ee17   52741  

ee18   5273.  

ee19   528.5  

ee2  52822   

ee3  52838   

ee4  52848   

ee5  52700   

ee6  52851   

ee7  52800   

ee8  528.2   

ee9  527.1   

fm1 52355    

fm2 522.0    

fm3 52423    

fm4 52370    

fm5 52440    

fm6 52421    

fm7 52344    

se1   52737  

se2    52748 
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se3    52727 

se4    5270. 

se5    52701 

se6    52.37 

st1 527.2    

st10    52824 

st11    527.0 

st12    5282. 

st13    52770 

st14    52.45 

st15    52.3. 

st16    52755 

st17    52724 

st18    52854 

st19    52730 

st2 52845    

st20    52832 

st21    52842 

st22    527.1 

st23    52770 

st3 52841    

st4 5283.    

st5 5285.    

st6 52810    

st7 52823    

st8    52711 

st9    5277. 

وهود این سؤاالت در باشب   یذا  می 3/4ها باالتر از ده  که بار عاملی برای تمامی سبنجه یتبا  می  1ه و   یتایش
 یردد و مورد تأیی  خواه  بود های روایی ساز  میشاخص منجر به ایجاد تحقیلم   

 پایایی ترکیبی
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های مورد بررسی در م   تحقیل، از دو های م   یابی ماادالت ساختاری، ههت ارزیابی شایایی ساز در روش
 2-4شود  مق ار ایفای کرویااخ در فص  سوم ه و  استفاد  می 41ترکیای  شایایی 2و  45کرویااخ  ییفای 1شاخص:

ارا ه ش    7-3های تحقیل در ه و  شود که برای هر یک از ساز یم   است در اینجا به شایایی ترکیای اشار  می
                        است 

 های تحقیقهای پایایی ترکیبی سازه: شاخص7جدول 

 Composite Reliability 

 40834 اروکاستراتژی کسب

 40338 بازاریابی

 40333 عملکرد شرکت

 40315 فناوری اطالعات

های تحقیل این شرایط ح اقلی را برای شایایی ترکیای یح اق  یردد، تمامی ساز در ه و  فوق متاه   می چنآیکه
 ی  قرار داری   ( بریورد  یمود  و حتی در ساحی بسیار باالتر از407

 روایی هم را

شباخصبی مناسبب برای تایین روایی     (AVE)( شباخص میای ین واریایس اسبتخراال شب      1338بنا به یظر چین ی
 5/4باشب   ح اق  میاا  قاب  قاو  برای این ضبریب ازیظر یویسن ة مذکور برابر با   های تحقیل میهم رای سباز  

های تحقیل امتیاز این ده  که درتمامی ساز ین تحقیل یتا  میهای اباشب   بررسبی این شباخص بین سباز     می
ها ازیظر روایی هم را در ح  بسیار قاب  خوبی باشب  و بنابراین سباز   ضبریب بسبیار باالتر از ح  یسبتایة مذکور می   

 است ارا ه ش   8-3طور کام  در ه و  باشن   این بررسی بهمی

 های تحقیق: روایی همگرای سازه8جدول 

 Average Variance Extracted (AVE) 

 40741 وکاراستراتژی کسب

 40172 بازاریابی

 40127 عملکرد شرکت

 40518 فناوری اطالعات

 روایی وایرا

                                                           
35 Cronbach’s Alpha 

36 Composite Reliability 
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به  های خود یساتای به خصور، دارای واریایس متتر  باالتری با سنجهمحقل برای اثاات این یکته که سباز  
تخاب های ایهای تحقیل را اثاات کن ا به عاارت دی ر، سنجهروایی وایرا برای ساز های م   است، بای  سایر ساز 

برای  های استخراال ش  شب   برای توضبیح این متغیر، تنها ی  را توضیح دهن   ب ین منظور هذر میای ین واریایس  
های تحقیل رای ساز (  ب1434یردد یداوری و رضازاد ، ها مقایسبه می هر سباز  با ضبرایب هماسبت ی بین سباز     

 است:ارا ه ش   3ایسه در ه و  حاضر، این مق

 Fornell-Larcker: معیار 9جدول 

 فناوری اطالعات عملکرد شرکت بازاریابی وکاراستراتژی کسب 

    40147 وکاراستراتژی کسب

   40824 40113 بازاریابی

  40732 40877 40184 عملکرد شرکت

 40753 40821 40734 40847 فناوری اطالعات

کنی ، در بررسبی مایار فوری  الکر یتا  داد  ش   است که مقادیر موهود  ( متباه   می 3طور که در یه و  هما 

(، از کلیه مقادیر موهود در سار و (AVE)در روی قار اصبلی ماتریس یریته دوم مقادیر واریایس شرح داد  ش    
 ها با ساز  وابسته به ییهاست ییا یتا  دهن   هماست ی شاخصباشن   این امر تر میستو  مربوطه بارگ

که در بررسببی روایی و شیایی م    Smart PLSافاار  یرم یم   از م   ای از  ییری در دسببت به یتایش به توهه با
 یتایش(، تمامی 1یه و   در های مذکورمربوط به یستایه قاویی برای شاخص یتا  داد  ش  و با توهه به توضیحات

 مناسببای برازش از م   که ییریممی یتیجه یذا دهن  می تأیی  قرار یم   در م   ای از  ییری مورد دسببت به

 بیا  را متغیر کنن   توصیف سؤاالت بین روابط مناسای یویه به توایسته است یهایی م   اسبتا بنابراین  برخوردار

 ساختاری( مورد بررسی قرار خواه  یرفت کنن   در مرحله با  که تحلی  مسیر یهما  م   

 م   درویی یبخش ساختاری( فرضیات شژوهش

ییری یوبت به برازش م   ساختاری شژوهش با  از بررسی برازش م   ای از  PLSماابل ای وریتم تحلی  داد  در 
نها  تنها متغیرهای شییری به متغیرهای یشکار کاری ی ارد  بلکه رس   بخش م   ساختاری برخالف م   ای از می

 ده  ها را مورد بررسی قرار میده   م   ساختاری روابط بین ساز همرا  با روابط بین ییها را مورد بررسی قرار می

باش  و می 483شبود  تا اد یمویه یماری در این شژوهش  اسبتفاد  می  Bootstrappingبرای این منظور از تاب  

ییمودار  ( 1434یداوری و رضازاد ، در یظر یرفته شب   است   Bootstrapزمو  های یبه عنوا  یمویه 544تا اد 
 ده  ( خروهی م   ساختاری را یتا  می3-1

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                051تا  004ز ، صفحه: ا0411زمستان ، 4، شماره2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 146 فریمظحله را...                   وکار، فناوری اطالعات و بازاریابی بر عملکرد مدیریت و تأثیر استراتژی کسب

 

 

 خروجی مدل ساختاری در نرم افزار اسمارت پی آل اس 6نمودار 

باشب  که در واق  مال  اصلی تأیی  یا رد فرضیات  ( میt-valueها یتبا  دهن   یمار  تی ی مق ار ع دی در راباه

 tبه ترتیب بای  یمار   33/4و  35/4، 34/4است  مقادیر مورد قاو  برای ماناداری ضرایب مسیر در ساح اطمینا  
های (  با توهه به این توضیحات، م   فرضیه1434تر باشب  یمحسنین و اسفن یاری،  بارگ 57/2و  31/1، 13/1از 

 یتا  داد  ش   است  1-3در یمودار  tبرای یمار   اصلی

 برازش م   ساختاری

 R2 یا R squares مایار

مربوط به متغیرهای شنها   R2ترین مایار برای بررسببی برازش م   سبباختاری در یک شژوهش ضببرایب   مت او 

یک متغیر درو  زا را دارد و  مایاری است که یتا  از تأثیر یک متغیر برو  زا بر R2زای یوابسته( م   است  درو 

در یظر یر فته  R2به عنوا  مق ار مال  برای مقادیر ضبببایف، متوسبببط و قوی  4017و  4044، 4013سبببه مق ار 

های درویاای شژوهش محاسباه شب   است که با توهه به سه   برای سباز   R2شبود  ماابل با ه و  زیر، مق ار  می
 ( 14سازد  یه و ، ی را تأیی  میمق ار مال  مناسب بود  برازش م   ساختار
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 عملکرد شرکت R Square: ضریب 11جدول

 R Square 
 40813 عملکرد شرکت

 

 : ضریب تعیین7نمودار 

 برازش کلی م  

ییا  SRMRشببود  شبباخص  ها( اسببتفاد  مییمایار میای ین اختالف بین داد SRMRبرای برازش کلیت م   از 

کن  که ییا کمک می SRMRباشن  های تجربی هماهنس میکن  که تا چه ای از  م   مفهومی با داد متخص می
های بکر شبب   یانی تأثیر متغیرهای شنها  روی هم ی ر را مورد تأیی  قرار های در دسببتر  مجموعه فرضببیهداد 

تر باشبببن  و چه بارهای بارهای عاملی ضبببایفکن  هر بین صببفر و یک تغییر می  SRMRدهن  یا خیر  مق ار می
خط قرما این شاخص است یهنسلر و همکارا ،  4048مانادار یااشبن  این شاخص بارگ و باریتر خواه  بود  مق ار  

( هر چه این شاخص از این مق ار بایتر باش  م   ایرادات اساسی دارد و الزم است در کلیت م   تج ی  یظر 2413

باشب  که مق ار مالوبی در یظر یرفته ش    صب م می  5مق اری در ح ود  SRMRشباخص   شبود  در این شژوهش 
 استا یانی اینکه کلیت م   از برازش مناسای برخوردار است 

 SRMR: معیار 11جدول 

 Saturated Model 

SRMR 451/4 

 آزمون فرضیات پژوهش -2

 یتایش یزمو  فرضیات

 فرضیه او :
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H1عملکرد شرکت تأثیر ماناداری دارد وکار بر : استراتژی کسب 

 وکار و عملکرد شرکتهای استراتژی کسبسازه مسیر : ضریب12جدول 

 مسیر
 (tیمار  ی (βضریب مسیر ی

مبباببنببی دار بببود /یبباود  
 مسیرها

عملکرد  <-وکار اسبببتراتژی کسبببب
 شرکت

 مثات و مانی دار 475/38 847/4***

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01; ns: Not Significant 

( tشود، مق ار یمار  یمتخص می 12-3و همچنین ه و   1-3و  5-3بر اسبا  یتایش استنااط ش   از یمودارهای  

توا  چنین بیا  کرد باش ، میمی 2057تر از ( بارگt= 380475وکار و عملکرد شرکت یدر مسبیر اسبتراتژی کسب  
وکار بر عملکرد شرکت تأثیر مانادار دارد  راتژی کسباست 4041درص  و ساح خاای  33033که در سباح اطمینا   

 βو  p<0.01(، مق ار ضببریب مسببیر به دسببت یم   برای دو سبباز  برابر با ی 12-3همچنین با توهه به یه و  

 وکار بر عملکرد شرکت تأثیر مثات و مانی داری داشته است باش ، استراتژی کسب( می0.837=

 فرضیه دوم

H2 بر عملکرد شرکت تأثیر ماناداری دارد : فناوری اطالعات 

 های فناوری اطالعات بر عملکرد شرکتسازه مسیر : ضریب13جدول 

 (tیمار  ی (βضریب مسیر ی مسیر
مباببنببی دار بببود /یبباببود   

 مسیرها

 مثات و مانی دار 144/5 **457/4 عملکرد شرکت <-فناوری اطالعات 

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01; ns: Not Significant 

( tشود، مق ار یمار  یمتخص می 14-3و همچنین ه و   1-3و  5-3بر اسبا  یتایش استنااط ش   از یمودارهای  

توا  چنین بیا  کرد که در باش ، میمی 57/2تر از ( بارگt= 144/5در مسیر فناوری اطالعات و عملکرد شرکت ی
اطالعات بر عملکرد شرکت تأثیر مانادار دارد  همچنین با فناوری  4041درصب  و ساح خاای   33سباح اطمینا   

( β =0.357و  p<0.01(، مق ار ضببریب مسببیر به دسببت یم   برای دو سبباز  برابر با ی  14-3توهه به یه و  
 باش ، فناوری اطالعات بر عملکرد تأثیر مثات و مانی داری داشته است می

 فرضیه سوم

H3ماناداری دارد  : بازاریابی بر عملکرد شرکت تأثیر 

 های بازاریابی و عملکرد شرکتسازه مسیر : ضریب14جدول 
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 مانی دار بود /یاود  مسیرها (tیمار  ی (βضریب مسیر ی مسیر

 مثات و مانی دار 714/11 148/4*** عملکرد شرکت <-بازاریابی

*p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01; ns: Not Significant 

( tشود، مق ار یمار  یمتخص می 13-3و همچنین ه و   1-3و  5-3از یمودارهای  بر اسبا  یتایش استنااط ش   

توا  چنین بیا  کرد که در ساح باش ، میمی 2057تر از ( بارگt= 110714در مسبیر بازاریابی و عملکرد شرکت ی 
ین با توهه به بازاریابی و عملکرد شببرکت تأثیر مانادار دارد  همچن 4041درصبب  و سبباح خاای   33033اطمینا  

باشبب ، ( میβ =0.608و  p<0.01(، مق ار ضببریب مسببیر به دسببت یم   برای دو سبباز  برابر با ی13-3یه و  
 بازاریابی و عملکرد شرکت تأثیر مثات و مانی داری داشته است 

 اهداف و نتایج  -6

 حاص  از بررسی فرضیات تحقیل

 ثیر ماناداری دارد وکار بر عملکرد شرکت تأ فرضیه او : استراتژی کسب

 (tشود، مق ار یمار  یمتخص می 12-3و همچنین ه و   1-3و  5-3بر اسا  یتایش استنااط ش   از یمودارهای 

توا  چنین بیا  کرد باش ، میمی 2057تر از بارگ (t= 380475وکار و عملکرد شرکت یدر مسبیر اسبتراتژی کسب  
وکار بر عملکرد شرکت تأثیر مانادار دارد  استراتژی کسب 4041درص  و ساح خاای  33033که در سباح اطمینا   

 βو  p<0.01(، مق ار ضببریب مسببیر به دسببت یم   برای دو سبباز  برابر با ی 12-3همچنین با توهه به یه و  

وکار بر عملکرد شرکت تأثیر مثات و مانی داری داشته است  در تاین این باشب ، اسبتراتژی کسبب   می (0.837=
  ییها ها در عملکرد یاشی از تأکیها و ب ترینها حاکی از این است که تمایا بین بهترینیتایش حاص  از داد فرضبیه  

وکار باش ، به عاارت دی ر استراتژی کسبوکار میبر ایواع متمایای از اق امات مارح ش   در بحث استراتژی کسب
رد شببرکتها مورد بررسببی دارد یتایش این فرضببیه با شژوهش ای بر عملکاز هناة اق امات تویی ی تأثیر قاب  مالحظه

 ( همسو می باش  1434رضایی ی(، دی ار، ایمایی بری ق، شا 1438رهایی و یرست ی

 فرضیه دوم: فناوری اطالعات بر عملکرد شرکت تأثیر ماناداری دارد 

 (tشود، مق ار یمار  یخص میمت 14-3و همچنین ه و   1-3و  5-3بر اسا  یتایش استنااط ش   از یمودارهای 

توا  چنین بیا  کرد که در باش ، میمی 57/2تر از بارگ (t= 144/5در مسیر فناوری اطالعات و عملکرد شرکت ی
فناوری اطالعات بر عملکرد شرکت تأثیر مانادار دارد  همچنین با  4041درصب  و ساح خاای   33سباح اطمینا   

 (β =0.357و  p<0.01مسببیر به دسببت یم   برای دو سبباز  برابر با ی(، مق ار ضببریب 14-3توهه به یه و  

 باش ، فناوری اطالعات بر عملکرد تأثیر مثات و مانی داری داشته است می

هایی امروز  سبازمایها به دیی  رقابت شب ی  ههایی، تغییرات سبری  فناوری و یسترش تنوع محصوالت، در محیط   
ا یک ی ر به رقابت می شردازی  و به دیاا  بهاود عملکرد سازما  خود هستن   در شویا، شیچی   وبیرقاب  شیش بینی ب

https://pnmktk.science-journals.ir/
https://science-journals.ir/
https://science-journals.ir/


 های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کارنشریه پژوهش

 ISSN 2717-2570                                                                051تا  004ز ، صفحه: ا0411زمستان ، 4، شماره2جلد

https://pnmktk.science-journals.ir                                                          https://science-journals.ir    

       

 150 فریمظحله را...                   وکار، فناوری اطالعات و بازاریابی بر عملکرد مدیریت و تأثیر استراتژی کسب

 

های شیتبرو از طریل فناوری اطالعات سای در کسب سود و شیتتاز بود  در  چنین شبرایای، بسبیاری از شبرکت   
های جام اق امتر و ایتر و خردمن ایهها را قادر به تصبمیمات درست رقابت هسبتن   قابلیت فناوری اطالعات شبرکت  

کن  از این رو قابلیتهای فناوری اطالعات بر عملکرد کنب  و ببه بهاود فراینب  سبببازمایی کمک می   اثربخش تر می
وکار می شود  یتایش این فرضیه با شژوهش میرفالح دموچایی یذارد و باعث بهاود عملکرد کسبوکار تاثیر میکسب

( سورمیه، 1434( و موح ی، ماتم ی ی1432(، تقوا و همکارا  ی1435(، کاشبی یژاد و کاشبایی ی  1438و همکارا  ی
 ( همسو می باش  2424یوای مینس کا واب، دوا  ی

 فرضیه سوم: بازاریابی بر عملکرد شرکت تأثیر ماناداری دارد 

 (tشود، مق ار یمار  یمتخص می 13-3و همچنین ه و   1-3و  5-3بر اسا  یتایش استنااط ش   از یمودارهای 

توا  چنین بیا  کرد که در ساح باش ، میمی 2057تر از بارگ (t= 110714ر مسبیر بازاریابی و عملکرد شرکت ی د
بازاریابی و عملکرد شببرکت تأثیر مانادار دارد  همچنین با توهه به  4041درصبب  و سبباح خاای   33033اطمینا  

باشبب ، می (β =0.608و  p<0.01با ی (، مق ار ضببریب مسببیر به دسببت یم   برای دو سبباز  برابر13-3یه و  
 بازاریابی و عملکرد شرکت تأثیر مثات و مانی داری داشته است 

بازاریابی یقش بسبیار مهمی را در تایین یرایش اسبتراتژیک و عملکرد شرکتها دارد  امروز  با وهود شرایط رقابتی   
  اسبت و از اصاالح بازاریرایی برای اهرای  وکار یردی فااین  ، مفهوم بازاریابی فلسبفه حاکم بر بن اههای کسبب  

مفهوم بازاریابی اسبتفاد  می شبود  با اینکه شبواه  زیادی مانی بر وهود بازاریرایی در شببرکتها موهود است، ویی    
شببرکت ها در   کافی از چ وی ی به کارییری این دارایی برای دسببتیابی به مایت رقابتی ی اری   از طرفی یتایش  

ی ده  بازاریرایی به تنهایی یمی توای  مایت رقابتی شای ار و عملکرد عایی برای شبببرکت ها به تحقیقات یتبببا  م
ارمغا  بیاورد  از این رو محققا  بسیاری ههت ییری های استراتژیک مث  ههت ییری بازار، استراتژی بازاریابی و 

متببتری م اری و هاینه یرایی را به ق رت سببازمایی، یویوری، یادییری سببازمایی، کیفیت، بهر  وری، کاریفرینی،  
( یتایش این فرضببیه با شژوهش 2411عنوا  مکم  بازاریرایی قرار دادی  تا عملکرد شببرکت ها را بهاود دهن  یوکا، 

( 2417یش یراهمکا  و سو(، 1433(، موالیی و همکارا  ی1435را  یهمکاو شسن  ع یو(، 1431را  یهمکاو تی رمها
 همسو می باش  

رد زما  بر عملکطور هموکار، فناوری اطالعات و بازاریابی بر عملکرد شببرکت بهی: اسببتراتژی کسبببفرضببیه اصببل
 شرکت تأثیر ماناداری داری  

  های اهتماعی بر تمای  به خریبر اسبا  یتایش اسبتنااط شب   از فصب  چهارم یتبا  داد  شب  که تالیغات شاکه      
اری دارد  یتیجه این فرضیه به دیی  ع م وهود مناب  تحقیقاتی محصبوالت شرکت عاییس در شهر ایالم تأثیر ماناد 

 مورد مقایسه قرار ی رفت 

ار، های کسببب و کیایه در بین اسببتراتژیاین ماایاه یک تالش اوییه برای اسبتفاد  از همسببویی اسببتراتژیک سببه 
ت  ین عوام  مختلف اسبببفناوری اطالعات و بازاریابی برای یرفتن و حفظ ماهیت شیچی   و بهم شیوسبببته روابط ب

حمایت تجربی این تحقیل از فرضببیه کلی، یانی تاثیر اسببتراتژیک کسببب و کار، فناوری اطالعات و بازاریابی بر   
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عملکرد شبرکت ارتااط مثات دارد، در تایین این فرضیه بای  یفت که یتایش این فرضیه با شژوهش عقیقی و مهری،  
 ( همسو می باش  2424، دوا  ی(، سورمیه، یوای مینس کا واب1433محمود ی

 پیشنهاد ها

 های کلی ی و مارحی که توسط رقاا و یا صنای  متابه در تمام تالش خود را به کار ییری  تا به فناوری
 شود که هموار  در صناتداخ  و یا خارال از کتور استفاد  میتود، تسلط شی ا کن ، این ییاهی موهب می

   محصوالت ه ی  یسات به ییها شیتی ی یری  خود شیتتاز بود  و رقاا در تویی

 یم   در محیط اطراف دقت در شناسایی و بررسی تغییرات، فرصتها و ته ی ات شیش 

 ای با درهات علمی و تجربه کافی به کار ییری  م یرا  این شرکت بای  کارکنا  واح  تحقیل و توساه 

 ت فنّاوری، بازار و ییازهای متببتریا ، قابلیت بینی تغییرام یرا  سببازما  بای  با شببناخت محیط و شیش
 تویی  محصوالتی ه ی  و یویورایه را یسات به رقاا را در سازما  خود ایجاد یمای  

    های کاری متابه و هایی با حوز م یرا  میتواین  با ای وبرداری یا مقایسبه و شباخص قرار داد  شبرکت
شببا  میتببود را مورد ود کیفیت محصببوالت ارا ه شبب  موفل و مارح در دییا عواملی را که منجر به بها

 بررسی قرار داد  و از ییها استفاد  یماین  

 ای ایاهشود ماکنن   اسبت، شیتنهاد می که در تحلی  عاملی حجم یمویه از موارد بسبیار تایین ییجایی از
 یوری و تحلی  یردد متابه با اطالعات در حجم باالتری هم 

 ده   در صورتی که در استراتژیاین ترکیب توهه شبود دو یکته کلی ی در یتا  می های ایر به ویژیی 
وکار و تحقُل ی  در اسببتراتژی فناوری اطالعات، یویوری و تمایا به عنوا  مایتی رقابتی در یظر کسببب

توای  به عنوا  یک ای وی م یریتی یرفته ش   و همسو یردی ، عملکرد شرکت رش  خواه  یمود که می
 تنهاد یردد شی

 شیتنهادهایی برای تحقیقات یتی: 

 با توهه به یتایش تحقیل به محققین یتی شیتنهادات زیر ارا ه می یردد:

  توصببیه  شببود،هاو رفتارهای متفاوتی در اقراد میبا توهه به اینکه تفاوتهای هنسببیتی باعث ایجاد ای یا
 تا یل ر مورد استفاد  قرار ییرد های یتی این عام  به عنوا  یک متغیر یردد در تحقیلمی

     با توهه به اینکه عوام  دی ری چو  تجربه و تحصببیالت کارمن ا ، ویژیی های شببخصببیتی، سببن
تواین  بر عملکرد شبرکت تاثیر یذار باشبن  یذا بسبط و توساه م   و بررسی تاثیر سایر عوام  در    و   می

 تحقیقات یتی توصیه می یردد 

 ناسایی عوام  دی ر موثر بر فراین های م یریت دایش به عنوا  عام  موثر بررسی و ماایاه در ههت ش
 بر عملکرد سازمایی و همچنین شناسایی سایر شیام های م یریت دایش در سازما  
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