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 المللی بررسی تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات در بازارهاي بین

  )مطالعه موردي شرکتهاي صادراتی شهر تهران(صنعتی
 

 ∗∗∗ زاده وحید مکی ،∗∗ بهتاش جمالیه بسطامی، ∗ کریمی عباسعلی حاجی

  
 چکیده 

قیق تأثیر استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات بر عملکرد صادراتی شرکتهاي ایرانی مورد در این تح   
شرکت صادراتی شهر تهـران   142به این منظور از یک نمونه آماري متشکل از  .بررسی قرار گرفته است

العات و در شرکتهاي صادراتی شهر تهران فناوري اط نتایج تحقیق نشان می دهد که .استفاده شده است
استفاده از فناوري اطالعات  نوع به بسته تاثیر این اما .ارتباطات بر عملکرد صادراتی تاثیر معنا داري دارد

اطالعات و ارتباطات براي جستجوي اطالعات فقط بـر بعـد    استفاده از فناوري  .است متفاوت و ارتباطات
.  دانـش بـازار جدیـد تـأثیر گـذار نمـی باشـد        عملکرد در بازارهاي بین المللی تأثیر گذار است ولی بر بعد

اطالعات و ارتباطات براي فعالیتهاي فروش بر هیچ یـک از دو بعـد عملکـرد     همچنین استفاده ازفناوري
و ارتباطات براي توسعه ارتباطات و اطالعات  فناوريصادراتی تأثیر گذار نیست و در نهایت بین استفاده از 

عملکرد در بازارهاي بین المللی و دانش بـازار جدیـد ارتبـاط معنـاداري      هر دو بعد عملکرد صادراتی یعنی
نتایج تحقیق بیانگر این مقوله است که از فناوري اطالعات و ارتباطات در مرحله نخسـت بـه   . وجود دارد

عنوان تسهیل کننده ارتباطات با مشتریان و پس از ایجاد تماس هاي چهـره بـه چهـره از آن بـه عنـوان      
 .قابلیت باال جهت پشتیبانی تعامالت طرفین مورد بهره برداري قرار گیرد ابزاري با
 .و ارتباطات، عملکرد صادراتی فناوري اطالعات: ها کلید واژه
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  مقدمه
رود که با توسعه فناوري ارتباطات و اطالعات فرصتهاي جدیدي براي شرکتها ایجـاد   انتظار می   

یدن و ساده کردن فرایند مبادله اطالعات موجب بهبـود  به نظر پورتر اینترنت با سرعت بخش. شود
کننـد   اورباي و مین بیان مـی . ]21[در کل فرایند زنجیره ارزش در میان صنایع و شرکتها می شود

که فنـاوري اطالعـات در حـال دگرگـونی سـازمانها و فراینـدهاي سـازمانی و ایجـاد فرصـتها و          
شود همچنانکه خیلی بازارهاي جهانی به سـرعت   یم چالشهاي جدیدي براي بازاریابان بین المللی

  .]17[یکپارچه و بدون مرز می شوند
دهند کـه چگونـه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات ممکـن اسـت در بازاریـابی          مطالعات نشان می(

پارسد فناوري اطالعات و ارتباطات را بـه عنـوان ابـزاري    . ]26[المللی مورد استفاده قرار گیرد بین
انبوه، براي اتوماسیون وظایف بخش فروش ، بهبـود سیسـتمهاي   ا نیاز مشتري طور بق ببراي تطا

. ]22[کنـد  مشتریان یا همکاران توصـیف مـی   پشتیبانی تصمیمات بازاریابی و همکاري و ارتباط با
, کینگ و اوانس مطرح می کنند که چگونه اینترنت ممکـن اسـت دسترسـی بـه آگـاهی رقـابتی       

ریزي موجودي انبار به موقع،شناسایی کانال فـروش و کـاهش هزینـه     خدمت به مشتریان، برنامه
اطالعات و ارتباطات باید بر عملکرد صادرات تأثیر بگـذارد   استفاده از فناوري. ]5[ها را بهبود دهد

هر چند که انتظار می رود، روشـهایی کـه هـر شـرکت از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات        . ]16[
شود، بوسیله عواملی در درون شرکت و در محیط پیرامـون آن تحـت   استفاده می کند و منتفع می 

انگیزه انجام این تحقیق فراهم آوردن دانش تجربی دربـاره اسـتفاده واقعـی    . ]15[تأثیر قرار گیرد
ازفناوري اطالعات و ارتباطات در رابطه با فعالیتهاي بازاریابی بین المللی شـرکتها و اثـرات آن بـر    

 .شرکتهاي صادراتی شهر تهران استروي عملکرد صادراتی 
  

 پیشینه تحقیق
با گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات و ورود آن بـه محـیط کـاري ، جهـان شـاهد ارتبـاط          

تنگاتنگ کاربرد فناوري اطالعات در سازمانها و بهبود عملکرد ها و نیز دستیابی بهتر و سریعتر به 
انی بر مـی خـوریم کـه بحـث فنـاوري اطالعـات و       امروزه کمتر سازم. اهداف سازمانی بوده است

در دنیـاي  . ارتباطات در آنجا مطرح نبوده و به یکی از دغدغه هاي مدیران آن مبدل نشـده باشـد  
بـا دانـش فنـاوري اطالعـات، راه     کنونی، دیگر کارشناسـان و مـدیران، بـدون تسـلط و آشـنایی      

بدیهی است که فرصت هـاي  . دارند تري را نسبت به سایر مدیران هم تراز خود در پیش رو سخت
دیگر در همه جـا  . زیادي را هم ممکن است از دست بدهند و یا ناخودآگاه در اختیار رقبا قرار دهند

بکارگیري فناوریهاي جدید اطالعاتی و ارتباطی به منظور افزایش دقت و سرعت درتهیه و توزیـع  
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لی سـازمان و بهبـود کیفیـت ارائـه     اطالعات و کیفیت ارتباطات در سازمان بـا هـدف نهـایی تعـا    
  . محصوالت و خدمات مطابق با نیاز مشتري و حتی وراي انتظار مشتري ضروري به نظر می رسد

  فناوري اطالعات و ارتباطات
یانـه و ارتباطـات پدیـد آمـده     افناوري اطالعات و ارتباطـات از تلفیـق سـه حـوزه اطالعـات، ر        

تـامین کننـده تجهیـزات و ادوات الزم، داده هـا و      یانـه بـه عنـوان سـخت افـزار و     ابخش ر.است
اطالعات به عنوان مواد اولیه در درون شبکه عمل می کنند و ارتباطات مخابراتی وظیفه برقـراري  

فناوري اطالعات و فناوري اطالعـات و ارتباطـات داراي   . ارتباط بین دو بخش باال را برعهده دارد
العات از هرکـدام از سـه بخـش فنـاوري اطالعـات و      فناوري اط. رابطه نزدیک و منطقی هستند

در حقیقت با اینکه فناوري اطالعات و ارتباطات اعـم از فنـاوري اطالعـات     .ارتباطات سهمی دارد
است ولی هیچ جزئی ازفناوري اطالعات و ارتباطات را نمی توان یافت کـه فنـاوري اطالعـات در    

فونداسـیون زیرسـاخت فنـاوري اطالعـات و      هزیرساخت اطالعاتی به منزل .آن نقش نداشته باشد
، فراهم  و خدمات اطالعاتی را با کیفت مطلوب ارتباطات ، مطرح بوده که امکان ارائه سرویس ها

توان فناوري اطالعات و ارتباطات را مشتمل بر سـه بخـش اساسـی     بر همین اساس می. می کند
  .عات در نظر گرفتزیرساخت اطالعات ، فناوري هاي اطالعات، کاربردهاي اطال

  کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات
موضوع اصلی این مقاله نشان دادن شواهد تجربی استفاده واقعی از فناوري اطالعات و    

بنابراین ما سه بعد استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات را مورد بررسی قرار . ارتباطات است
  :خواهیم داد

ات و ارتباطات جهت جستجوي اطالعات براي شناسایی مشتریان و استفاده ازفناوري اطالع. 1
  .شرکاي ممکن و جهت کسب اطالعات درباره رقبا

  .استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات جهت پشتیبانی فعالیتهاي فروش و خدمات .2
  .اناستفاده ازفناوري اطالعات و ارتباطات براي پشتیبانی توسعه روابط بلندمدت با مشتری .3

جستجوي اطالعات ممکن است در ارزیابی بازارها مورد توجه قرار گیرد؛ دسترسی به اطالعات    
از شرکت انتظار می رود که با استفاده از اینترنت به . ره رقبا و جستجوي شرکا و مشتریاندربا

طور مستقیم به اطالعات مربوطه دسترسی داشته باشد و تعامالت کاراي بیشتري را با 
وقتی شرکت یک فرصت فروش را شناسایی می کند این امر  .ورندگان اطالعات ایجاد کندگردآ

شود  اي به وسیله تماس اولیه که منجر به فعالیتهاي فروش و خدمات می طور امیدوار کننده به
الرسون بر این فرایند به عنوان یک زمان آزمایشی که وسیله یکی از شرکتها  .دنبال خواهد شد

 کانتر و کورن. ]10[ش براي مزیت اقتصادي دو طرفه آغاز شده بود تمرکز کرده استدر تحقیقات
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مطرح می کند که موفقیت در این فاز بستگی به تعادل بین ساختارهاي سازمانی و روابط  
همانطور که توسط درسکی مورد توجه قرار گرفته است فعالیتهاي فروش و . ]9[شخصی دارد

فرایند . ]3[مربوط به وظایف،  ترغیب، واگذاري و توافق است خدمات شامل مبادله اطالعات
رسمی شامل چانه زنی و توافقات قراردادي می باشد ولی همانطور که توسط رینگ و وندنون 
تشریح شده است عناصر مهم ایجاد احساسات غیر رسمی، تعامالت شخصی و توسعه قراردادهاي 

فناوري اطالعات و ارتباطات ممکن .د خواهد داشتروانشناختی غیر کالمی بین افراد درگیر وجو
 بسیاري از  براي.]23[است نقش ابزار پشتیبانی براي فعالیتهاي فروش و خدمات را ایفا کند 

همکار شود  و   یک مشتري یا بلند مدت با   مهم است که فروش اولیه منجربه روابط شرکتها 
در   مشارکت  فق به تعدادي مؤلفه ها مانندرابطه مو. بیشتر ایجاد کند  فرصتی را براي فروش

اهمیت ائتالف شرکتها . ]1[بستگی خواهد داشت  تعهد و اعتماد   و درجه ]8[تحصیل  انتظارات
این مورد بویژه . را با مشتریانشان  در استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات تشریح می کند 

ارهاي بین المللی فعالیت می کنند ممکن است براي شرکتهاي کوچک و متوسط که در باز
به این دلیل که منابع محدود آنها اغلب از اینکه در بازارهاي خارجی حضور فیزیکی , مناسب باشد

  .]18[داشته باشند جلوگیري می کند
  عملکرد صادراتی

ایـن  . ]11[براي سالها عملکرد در بازارهاي بین المللی شرکتها مورد توجه محققان بوده اسـت     
جب برانگیز نیست که مدیریتهاي شرکتهاي بین المللی باید دربـاره تعهـدات آینـده بـر مبنـاي      تع

ظاهراً قضاوت در این مورد که آیا یـک معاملـه   .عملکرد فعالیتهاي کنونی شان تصمیم گیري کنند
ممکن است هدفهاي تعیین شـده توسـط مـدیریت    . بین المللی موفق است یا خیر،آسان می باشد

موفقیـت مفهـوم پیچیـده اي اسـت کـه مـی توانـد وسـیله         .یا حتی فراتر از آن باشـد تحقق یابد 
, در این مقاله ما بر دو بعد عملکرد تمرکز کـرده ایـم    .]15[شاخصهاي چندگانه اندازه گیري شود 

عملکرد در بازار هاي بین المللی بـه رضـایت   . دانش بازار جدید و عملکرد در بازارهاي بین المللی 
دانش بدست آمـده از فعالیتهـاي   نتایج اقتصادي مربوط می شود و دانش بازار  جدید به  مدیران از

مقیـاس عملکـرد در   . دهد مربوط مـی باشـد   و هدفهاي توانمند گرا را نشان میالمللی که بازار  بین
مقیـاس هفـت امتیـازي    ( .بازارهاي بین المللی بر گرفته از مطالعـات نایـت و کاویوسـگیل اسـت    

 ،سود دهـی قبـل از مالیـات   , رشد فروش , ر رابطه با انتظارات اولیه در باره سهم بازاررضایت را د
مقیـاس   .)کند گیري می یک ارزیابی کلی از رضایت اندازه رشد فروش در مقایسه با رقباي اصلی و

دهد و رضایت را بـا دسترسـی بـه     واالتی را به روش ساده اي شکل میدانش درباره بازار جدید س
الهـاي توزیـع،   ي جدید و مشتریان و همچنین رضایت در مورد دانش جدید درباره رقبا و کانبازارها
ارتباط بـین اسـتفاده از فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و ایـن دو بعـد        . ]10[گیري می کند اندازه
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عملکرد جهت روشن کردن این امـر کـه چگونـه آنهـا ممکـن اسـت وسـیله اسـتفاده ازفنـاوري          
ات تحت تاثیر قرار بگیرد مورد بررسی قرار خواهد گرفـت و همبسـتگی متقابـل    اطالعات و ارتباط

  .بین آنها را تحلیل خواهیم کرد
  تحقیق  روش

 مدل مفهومی
با بررسی الگوهاي مشابه، نتایج تحقیقات قبلی و فرضیه هاي طرح شده، الگوي مفهومی    

این الگو براي  اساسبر . تدوین شد 1تحقیق حاضر متشکل از شش فرضیه در قالب شکل 
ما توسعه  ،)جستجوي اطالعات، فعالیتهاي فروش و خدمات و ایجاد رابطههریک از سه حوزه 

به عبارت دیگراین تحقیق . دهیم ارتباطات را مورد بررسی قرار می استفاده از فناوري اطالعات و
و  عالیتهاي فروشف ،بر آن است تا تاثیر تکنولوژي اطالعات و ارتباطات براي جستجوي اطالعات

بازار جدید مورد بررسی قرار دهد و  توسعه ارتباطات را بر عملکرد در بازارهاي بین المللی و دانش
از طریق فرضیه هاي تحقیق، ارتباط بین استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات و عملکرد 

  .صادراتی را بررسی خواهیم نمود
  

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومی تحقیق. 1شکل
  

ICT  جستجوي ي برا
 اطالعات

  

ICT   اي براي فعالیته
 فروش
  

ICT    براي توسعه
 ارتباطات

 

 

  دانش بازار جدید

عملکرد در بازارهاي بین 
 المللی
 

H1 

H2 

H3 

H4 

H6 

H5 
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 ها فرضیه
براي جستجوي اطالعات و عملکرد در بازارهاي بین المللی ارتباط  ICTبین استفاده از  .1

  .وجود دارد معنا داري
براي جستجوي اطالعات و دانش بازار جدید ارتباط معنا داري وجود  ICTبین استفاده از  .2

  .دارد
بین  رد در بازارهايبراي پشتیبانی فعالیتهاي فروش و خدمات و عملک ICTبین استفاده از  .3

  .المللی ارتباط معنا داري وجود دارد
و دانش بازار جدید  ارتباط  براي پشتیبانی فعالیتهاي فروش و خدمات ICTبین استفاده از  .4

 .معنا داري وجود دارد
براي تعامل و توسعه بلند مدت ارتباطات و عملکرد در بازارهاي بین  ICTبین استفاده از  .5

  .داري وجود دارد المللی ارتباط معنا
و دانش بازار جدید  ارتباط عامل و توسعه بلند مدت ارتباطات براي ت ICTبین استفاده از  .6

 .معنا داري وجود دارد
 

  جامعه و نمونه
شرکت صادراتی شهر تهران که در زمینه صادرات  142در این پژوهش مقرر شد که از نظرات    

 ،صنایع غذایی، منسوجات و صنایع دستی محصوالت غیر نفتی  و در بخشهاي کشاورزي و
تعداد و اسامی این شرکت ها از . صنعت و معدن و خدمات مشغول به فعالیت اند، استفاده شود
براي .  تجارت استخراج شده است بانک اطالعات صادرکنندگان موجود در سایت سازمان توسعه

میان کارکنان  نامه پژوهش درپرسش. اي به کمک کارشناسان طراحی شدهمین امر نیز پرسشنامه
هاي مدیریت عامل، مدیریت صادرات و مدیریت بازرگانی و فروش  این شرکتها در یکی از پست

ها و محدویت  دلیل پراکنش جغرافیایی زیاد شرکتگیري به  در مورد روش نمونه. توزیع شده است
  .زمانی ، نمونه گیري بر اساس نمونه گیري تصادفی ساده انجام گرفت

  
 ها ابزار و روش گردآوري داده

سؤال و  29ها و آزمون مدل از پرسشنامه بسته با   ها براي تحلیل فرضیه براي گردآوري داده   
سوال  19سؤال براي متغیرهاي جمعیت شناختی و  10. اي استفاده شد طیف لیکرت هفت نقطه

ي تخصصی براي سنجش متغیرها. نیز براي سنجش متغیرهاي تخصصی تحقیق طراحی شد
بدین منظور سؤالهاي استاندارد ترجمه شده و . تحقیق از مقیاسهاي  استاندارد موجود استفاده شد

با نظر چند تن از خبرگان دانشگاهی و دو نفر از مدیران و کارشناسان بازاریابی شرکتهاي مورد 
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 صحت زا است الزم فرضیات آزمون مرحله به شدن وارد از قبل. بررسی و اصالح قرار گرفت
بدین  .کنیم صل حا اطمینان گیري فناوري اطالعات و ارتباطات و عملکرد صادراتی مدلهاي

مسیر و مدل معادالت  تحلیل فن از استفاده ییدي باأتحلیل عاملی ت پژوهش از این منظور در
 شده انجام LISREL افزار آماري  هاي مدل تحقیق با استفاده از نرمعامل مورد در ساختاري،

نتایج اجراي مدل هاي اندازه گیري براي استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات  و   .است
و نتایج . عملکرد صادراتی نشان دهنده تایید شدن و معنادار بودن مدل مفهومی تحقیق است

  ان آزمون برازش مناسب و انطباق مدل مفهومی پژوهش را با داده هاي مشاهده به خوبی نش
 بسیار مقدار  ICT به مربوط سؤاالت براي کرونباخ آلفاي روش با عتمادا ضریب.  دهد  می

 به درصد 3/86 عملکرد صادراتی سؤاالت براي میزان است و این بوده درصد 2/91 مطلوب
  .باشد یار مناسب پرسشنامه طراحی شده میپایایی بس است که حاکی از آمده دست

  
  یافته هاي پژوهش

تأییدي با انجام تحلیل هاي مناسب به آزمون فرضیه هاي تحقیق  پس از انجام تحلیل عاملی   
الت ساختاري با بهره گیري از براي آزمون فرضیات تحقیق از مدل معاد. خواهیم پرداخت

مدل معادالت ساختاري این تحقیق در شکل . استفاده شده است LISRELافزارهاي آماري  نرم
روي خطوط در واقع ضرایب بتا حاصل از معادله اعداد نوشته شده بر . نشان داده شده است 2

  .رگرسیون میان متغیر ها می باشند که به آنها ضرایب مسیر نیز گفته می شود
  

  
 مدل معادالت ساختاري تحقیق به همراه ضرایب رگرسیون02شکل
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آمده است  t-valueمدل معادالت ساختاري این تحقیق به همراه مقادیر  3همچنین در شکل 
 .درصد می باشد 95دهنده تأیید یا رد فرضیه هاي تحقیق در سطح اطمینان  که نشان

  

 
 t-valueمدل معادالت ساختاري تحقیق به همراه مقادیر  03شکل 

  
براي جستجوي اطالعات و عملکرد در بازارهاي بین  ICTبین استفاده از  :آزمون فرضیه اول

  .المللی ارتباط مثبتی وجود دارد
 ICTنشان دهنده وجود ارتباط معنا دار میان   t-valueعنوان  89/1مقدار  3ل با توجه به شک   

درصد است به  90براي جستجوي اطالعات و عملکرد در بازارهاي بین المللی در سطح اطمینان 
  . درصد مورد تأیید قرار نمی گیرد 90در سطح اطمینان  H0این معنا که فرضیه 

براي جستجوي اطالعات و دانش بازار جدید ارتباط  ICT بین استفاده از :آزمون فرضیه دوم 
  .مثبتی وجود دارد

نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنا دار میان   t-valueعنوان  30/1مقدار 3با توجه به شکل    
ICT  درصد است به این  95براي جستجوي اطالعات و دانش بازار جدید در سطح اطمینان

  .       درصد مورد تائید قرار می گیرد 95ینان در سطح اطم H0معنی که فرضیه 
براي پشتیبانی فعالیتهاي فروش و خدمات و  ICTبین استفاده از  :آزمون فرضیه سوم  

 .المللی ارتباط مثبتی وجود دارد بین عملکرد در بازارهاي
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  نشان دهنده وجود نداشتن ارتباط معنا دار t-valueعنوان  -14/0مقدار  3با توجه به شکل    
در سطح اطمینان  بین المللی براي پشتیبانی فعالیتهاي فروش و عملکرد در بازارهاي ICTمیان 

درصد مورد تأیید قرار  95ینان در سطح اطم H0درصد می باشد به این معنا که فرضیه  95
  . گیرد می

و دانـش   ي پشتیبانی فعالیتهاي فروش و خدماتبرا ICTبین استفاده از  :آزمون فرضیه چهارم 
  .بازار جدید ارتباط مثبتی وجود دارد

دار میان نشان دهنده عدم وجود ارتباط معنا t-valueعنوان ه ب -04/0مقدار  3با توجه به شکل 
ICT باشد به  درصد می 95جدید در سطح اطمینان  براي پشتیبانی فعالیتهاي فروش و دانش بازار

  . درصد مورد تائید قرار می گیرد 95در سطح اطمینان  H0که فرضیه این معنی 
براي تعامل و توسعه بلند مدت ارتباطات و عملکرد  ICTبین استفاده از  :آزمون فرضیه پنجم 

  .در بازارهاي بین المللی ارتباط مثبتی وجود دارد
براي  ICTمعنا دار میان  نشان دهنده وجود ارتباط  t-valueعنوان  3مقدار   3با توجه به شکل (

درصد  95تعامل و توسعه بلند مدت ارتباطات و عملکرد در بازارهاي بین المللی در سطح اطمینان 
  . گیرد درصد مورد تائید قرار نمی 95نان در سطح اطمی H0است به این معنا که فرضیه 

تباطات  و دانش براي تعامل و توسعه بلند مدت ار ICTبین استفاده از  :آزمون فرضیه ششم 
  .بازار جدید ارتباط مثبتی  وجود دارد

 ICTدار میان نشان دهنده وجود ارتباط معنا  t-valueعنوان  54/2مقدار  3با توجه به شکل    
درصد می باشد  95براي تعامل و توسعه بلند مدت ارتباطات و دانش بازار جدید در سطح اطمینان 

  . گیرد درصد مورد تأیید قرار نمی 95نان میدر سطح اط H0به این معنی که فرضیه 
در شرکتهاي صادراتی  که بیانگر این است ،فرضیات آزمون نظر از پژوهش هاي یافته بررسی   

 به ثیربستهأت این اما .است شهر تهران فناوري اطالعات و ارتباطات بر عملکرد صادراتی اثرگذار
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات . اوت استمتف استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات نوع

یافته این . براي جستجوي اطالعات بر بعد عملکرد در بازارهاي بین المللی تأثیر گذارنیست
که بیان می کند فرایند با کیفیت جستجوي اطالعات ،کیفیت ] 17[تحقیق با نتیجه تحقیق 

را در بازارهاي بین المللی بهبود می بخشد تصمیم گیري را بهبود خواهد داد و بنابراین عملکرد 
ولی استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي جستجوي اطالعات بر . در یک راستا قراردارد

که بیان  ،]15[یافته هاي این تحقیق با یافته هاي تحقیق. بعد دانش بازار جدید تأثیر گذار نسیت
، شرکت را در انجام جستجوي اطالعات بیشتر می کند عملکرد باال در بازارهاي بین المللی

ترغیب می کند و از طرف دیگر شرکتها هنگام جستجوي اطالعات در اینترنت با تکیه بر منابع 
, با قرار دادن خود در معرض اطالعات غیر مهم , دسته دوم و اطالعات با کیفیت در حال تغییر 
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و این امر مانع از کسب دانش جدید می گیج کننده و یا غیر قابل اعتماد، مرتکب ریسک شده 
  .شود هماهنگی دارد

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي فعالیتهاي فروش بر هیچ یک از دو بعد عملکرد 
که بیان می کند در بسیاري ]15[نتایج  این تحقیق با نتیجه تحقیق . صادراتی تأثیر گذار نیست

فاده از فناوري اطالعات و ارتباطات برا ي فعالیتهاي فروش و نتایج منفی ارتباط بین است, مواقع 
عملکرد صادراتی ممکن است ناشی از محدودیتهاي ناشی از فناوري اطالعات و ارتباطات در 

مشارکت شخصی و تعهدات بین افراد در سازمانهاي تجاري مختلف باشد , ایجاد اعتماد 
کند  که بیان می] 14[با یافته هاي تحقیق همچنین نتایج تحقیق  . هماهنگی و انطباق دارد

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي فروش زمانی مناسب است که محصوالت استاندارد 
با اهمیت محدود به مشتریان پیشنهاد می شود زیرا مذاکره در مورد مشخصات، شخصی سازي، 

ه از طریق فناوري اطالعات و قیمت، شرایط خدمات و غیره اغلب پیچیده تر از آن هستند ک
 ]6و  7، 20، 25[ته هاي تحقیق با نتایج  تحقیقات بعالوه یاف. ارتباطات حل شوند مشابه می باشد

باشند هماهنگی  ز طریق ارتباطات چهره به چهره میکه معتقد به انتقال اطالعات غیر رسمی ا
  .دارد

که هرچند  فناوري اطالعات و کند  که بیان می] 15[یافته هاي این تحقیق در تحقیقات 
ها شخصی  لکن با اهمیت ترین عناصر، مؤلفه اشدب اطات اساساً یک ابزار حمایتی میارتب

و ارتباطات  ولی اگر. باشند می) قاتهاي چهره به چهره، تماس تلفنی، فرآیندهاي مذاکرهمال(
کرات چهره به چهره، ممکن است به عنوان مکملی براي مالقاتها و مذا, کار برده شود  به صحیح

طور کارآمدي هزینه ها را کاهش دهد و فرصتهایی را براي فروش به مشتریان دور دست فراهم 
 .آورد مشابه است

اطالعات و ارتباطات براي توسعه ارتباطات بر هر دو بعد عملکرد  در نهایت استفاده ازفناوري   
. دهد جدید تأثیر معناداري را نشان می ازارالمللی و دانش ب اتی یعنی عملکرد در بازارهاي بینصادر
کند چگونه شرکتها از فناوري  که مطرح می]13، 14[هاي تحقیق با نتیجه تحقیقات  یافته

بعالوه یافته . کنند مشابه است الیتهاي پشتیبانی خود استفاده میاطالعات و ارتباطات براي فع
فناوري اطالعات و ارتباطات، پتانسیلی  ور کلیطه ب که معتقد است] 15[تحقیق با نتیجه تحقیق 

را براي ارتباطات بیشتر، شبیه سازي توسعه روابط و داشتن یک اثر مثبت بر روي دانش و 
عملکرد در بازارهاي بین المللی فراهم نماید و استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در 

نش فروشنده را افزایش می دهد تعامالت بلند مدت بین سازمانهاي خریدار و فروشنده، سطح دا
 .هماهنگی و انطباق دارد
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اشاره به این موضوع دارد که پشتیبانی از همکاران و مشتریان ]24[همچنین نتیجه تحقیق   
مهم است و فناوري اطالعات و ارتباطات می تواند بطور فعاالنه براي این منظور استفاده شود و 

اطات اثر ت براي فعالیتهاي پشتیبانی و ارتبت و ارتباطااگر شرکت در استفاده از فناوري اطالعا
ن بر روي اعتماد بخش موفق باشد، باید انتظار داشت که اثر مثبتی بر روي توسعه دانش وهمچنی

  .هاي تحقیق همخوانی دارد اد درگیر داشته باشد که با یافتهها و افر و تعهد بین شرکت
  

  گیري نتیجه
، تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات براي جستجوي اطالعات دراین تحقیق با هدف بررسی   

در  بازار جدید فعالیتهاي فروش و توسعه ارتباطات بر عملکرد در بازارهاي بین المللی و دانش
 هاي یافته بررسی. شرکتهاي صادراتی شهر تهران، شش فرضیه طرح و مورد آزمون قرار گرفتند

در شرکتهاي صادراتی شهر تهران  که این استبیانگر  فرضیات، آزمون نظر از پژوهش
استفاده از  نوع به بسته تأثیر این اما .است و ارتباطات بر عملکرد صادراتی اثرگذار اطالعات فناوري

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي . متفاوت است فناوري اطالعات و ارتباطات
ولی استفاده از . ین المللی تأثیر گذار استجستجوي اطالعات بر بعد عملکرد در بازارهاي ب

. فناوري اطالعات و ارتباطات براي جستجوي اطالعات بر بعد دانش بازار جدید تأثیر گذار نیست
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات براي فعالیتهاي فروش بر هیچ یک از دو بعد عملکرد 

ه از فناوري اطالعات و ارتباطات براي توسعه صادراتی تأثیر گذار نمی باشد و در نهایت استفاد
ارتباطات بر هر دو بعد عملکرد صادراتی یعنی عملکرد در بازارهاي بین المللی و دانش بازار جدید 

طور کلی نتایج تحقیق بیانگر این مقوله است که از تکنولوژي . تاثیر معناداري را نشان می دهد
نوان تسهیل کننده ارتباطات با مشتریان و پس از اطالعات و ارتباطات در مرحله نخست به ع

ایجاد تماس هاي چهره به چهره از آن به عنوان ابزاري با قابلیت باال جهت پشتیبانی تعامالت 
  .طرفین مورد بهره برداري قرار گیرد

ذیل براي استفاده از فناوري اطالعات و  با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهادها و راهکارهاي   
 :طات در شرکتهاي صادراتی ارائه می شودارتبا
هاي آموزشی صادرات، تجارت الکترونیکی، بانک الکترونیکی و غیره  پیشنهاد می شود دوره   

توسط سازمانهاي ذیربط دولتی و غیر دولتی مانند اتاق بازرگانی، سازمان توسعه صادرات ایران و 
همچنین پیشنهاد  .ن برگزار شودجهت آشنایی بخش خصوصی با اصول تجارت نوی ICTوزارت 

اینترنت از محصوالت استاندارد شده بجاي  اطالعات فناوريمی شود براي فروش از طریق 
، زیرا مذاکرات درباره مشخصات. اند استفاده شود صوالتی که خیلی سفارشی تولید شدهمح

آن هستند که  تر از قیمت و شرایط خدمات محصوالت غیر استاندارد اغلب پیچیده ،سازي سفارش
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در نهایت پیشنهاد می شود که از تماس شخصی و چهره به چهره . ارتباطات انجام شوندطریق  از
مشخصات فرایند و سفارشی کردن , ، جهت توافق بر روي محصول  ICTبجاي استفاده از 

  .محصوالت مطابق با نیازهاي مشتریان در مراحل اولیه برقراري ارتباطات استفاده شود
توانند جهت گسترش شناخت از فناوري  به نتایج پژوهش حاضر ، محققین میتوجه با    

بررسی : اطالعات و ارتباطات و عملکرد صادراتی، در تحقیقات آتی به موضوغاتی از قبیل 
راهکارهاي استفاده بهینه ازفناوري اطالعات و ارتباطات در شرکتهاي صادراتی، تبیین زمینه هاي 

فناوري اطالعات و ارتباطات در سازمان و بررسی مسائل و مشکالت  قانونی جهت استقرار
  .استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در شرکتهاي صادراتی بپردازند

یکی از عمده ترین محدودیتهاي این تحقیق محدوده مکانی تحقیق است زیرا فقط شرکتهاي    
همچنین فقط جنبه هاي مشخص . ه اندصادراتی شهر تهران در این تحقیق مورد نظر قرار گرفت

ر گرفته است؛ براي مثال پرداخت، استفاده از تکنولوژي اطالعات و ارتباطات مورد بررسی قرا
  .اند قرارداد مورد بررسی قرار نگرفته حمل و نقل و بستن
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