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چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر جهتگیری استراتژی سهجانبه

و  LIZRELو مدل معادالت ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده

(تجارت ،فناوری اطالعات و بازاریابی) بر عملکرد شرکت با نقش

است .نتایج نشان میدهد تراز استراتژیک سه جانبه یک رویکرد

میانجی همترازی استراتژیک سه گانه در شرکتهای تولیدی استان

جایگزین معتبر برای تراز استراتژیک ارائه میدهد ،شرکتهایی که برای

خوزستان است .روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ

دستیابی به عملکرد برتر  ،استراتژی خاص تجارت را دنبال میکنند،

ماهیت از نوع توصیفی -علی است .جامعه آماری تحقیق کلیه

باید ترکیب مناسبی از فناوری اطالعات و استراتژیهای بازاریابی را

واحدهای تولیدی در استان خوزستان به تعداد  1100واحد است .بر

پیادهسازی کنند ،این شرکتها باید با ارزیابی تغییرات چشمگیر

اساس جدول مورگان 278 ،نفر از مدیران این واحدها مورد پرسش

در محیط کسبوکار و توسعه فناوری اطالعات مناسب برای تأمین

قرار گرفتهاند .برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرمافزارهای SPSS20

نیازهای تجاری ،بر حمایت از استراتژی تجارت تأکید کنند.

طبقهبندی L10, L86, M31: JEL
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 .1مقدمه :طرح مسأله

محیط برای بهترین موقعیت سازمان ،استراتژی کسبوکار

عملکرد یک سازه چند بعدی ،شامل حیطههای مالی،

را در بازار پشتیبانی میکند [ .]4بهعبارت دیگر  ،استراتژی

عملیاتی و عملکرد مرتبط با مشتری است .بهطور کلی

بازاریابی بر راههایی که شرکت میتواند خود را بهطور مؤثر از

سنجش این سازه به دو شیوه عینی و ذهنی انجام میشود.

رقبای خود(،با سرمایهگذاری در نقاط قوت متمایز آن برای

شاخصهای عینی برای مثال شامل میزان سودآوری و

ارائه ارزش بهتر به مشتریان در یک محیط خاص) ،متمایز

مقایسه آن با عملکرد رقبا در صنعت میشود .رایجترین

کند متمرکز است.در عین حال ،فناوری اطالعات بهطور

سنجههای موفقیت؛ نرخ بازار  ،نرخ بازده و نسبت ارزش

فزایندهای در بسیاری از سازمانها و به میزان قابلتوجهی بر

بازاری به ارزش دفتری سهام است .سنجههای ذهنی

چگونگی استراتژی کسبوکار تأثیرگذار است [ .]5عملکرد

نیز مشابه سنجههای عینی هستند ،اما در عوض درک
ً
مخاطب (معموال یک مدیر عامل) یا رضایت او را در زمینه

یک شرکت بهطور مؤثر و کارآمد بر اساس کسبوکار
شرکت ،فناوری اطالعات و استراتژ یهای بازاریابی تعیین

عملکرد (و مقایسه آن با رقبای مرتبط) بررسی میکنند.

میشود .با این حال ،تحقیقات قبلی بر روی موضوع تأثیر

مطالعات نشان میدهد سنجههای عینی و ذهنی با

عملکردی دوگانه این استراتژ یها ،برای مثال ،کسبوکار و

یکدیگر همبستگی زیادی دارند [ .]1برای سالها ،محققان

غالبا استراتژ یهای فناوری اطالعات متمرکز شده است.

مدیریت استراتژیک بر اهمیت همسو کردن استراتژ یهای

بهعنوان مثال اورلی کوسکی ( ،]6[ )2007استراتژ یهای

سازمانی با استراتژی کلی کسبوکار تأ کید کردهاند ،چنین

بازاریابی و فناوری اطالعات و هوپر و همکاران ()2010

همترازی راهبردی منجر به یک جستجوی هماهنگ و

[ ،]7استراتژ یهای بازاریابی و استراتژ یهای کسبوکار

متمرکز اهداف سازمانی خواهد شد ،که به نوبه خود عملکرد

را گاهی با همدیگر همسو میدانستند .بهنظر میرسد که

شرکت را بهبود میبخشد [ .]2این در حالی است که

هیچ تحقیقی تأثیر سه گانه و همترازی استراتژیک بین

تحقیقات قبلی نشان دادهاند که همترازی راهبردی بهطور

کسبوکار  ،فناوری اطالعات و استراتژ یهای بازاریابی

کلی عملکرد شرکت را افزایش میدهد ،همچنین یکی از

عملکرد تجاری را مورد بررسی قرار نداده است .و این

دشوارترین چالشهای پیش روی مدیران و محققین در مورد

خود یکی از مهمترین دالیل انتخاب موضوع این پژوهش

این که چگونه همترازی راهبردی در جهت بهبود عملکرد

و در واقع مزیت این پژوهش محسوب میشود .شکاف

شرکت باید سازماندهی شود ،میباشد [ .]3بنابراین،

تحقیقاتی دوم مربوط به درک محدود همترازی راهبردی با

هدف این مطالعه توسعه درک ما از استراتژی استراتژیک

در نظر گرفتن جهتگیریهای استراتژیک خاص شرکتها

و همترازی شرکتهای تولیدی در استان خوزستان با

بهطور همزمان میباشد .جهتگیری استراتژیک اشاره به

پرداختن به دو شکاف تحقیقاتی زیر است :اولین شکاف

الگوی عمومی ابزارهای مختلف بهکار گرفتهشده توسط

تحقیقاتی ،فقدان درک تطابق سه گانه بین تجارت

یک شرکت برای رسیدن به اهداف کسبوکار خود دارد.

(کسبوکار ) ،فناوری اطالعات و استراتژ یهای بازاریابی

برای مثال ،یک شرکت ممکن است جهتگیریهای

است .در حالی که استراتژی کسبوکار نشان میدهد

استراتژیک متفاوتی با توجه به کسبوکار داشته باشد [.]2

که یک شرکت چگونه فعالیتهای سازمانی را هماهنگ

بنابراین ،شرکتهایی که مایل به همسو کردن استراتژ یهای

میکند تا به اهداف کلی خود دست یابد .استراتژی

خود هستند ،باید جهتگیریهای استراتژیک خاص خود

بازاریابی با شناسایی تهدیدها و فرصتهای موجود در

را در نظر بگیرند ،چرا که نقش مهمی در توانمندسازی
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یک شرکت برای رسیدن به اهداف استراتژیک و اهداف

و پایین دارد ،در حالی که اثرات گرایش به فناوری ممکن

تجاری خود ایفا میکند ،با این وجود ،هنگامی که

است تنها در درازمدت یا در محیطهای با پویایی باال

رابطه بین همترازی و عملکرد مورد بررسی قرار میگیرد،

مشاهده شود .با وجود اتفاق نظر در مطالعات پیشین مبنی

جهتگیریهای استراتژیک بهندرت مد نظر قرار میگیرند

بر این که هر دو جهتگیری الزم است ،تعداد محدودی از

[ .]8بدون در نظر گرفتن جهتگیریهای استراتژیک خاص

مطالعات به بررسی فرایندهایی برای ترکیب این دو گرایش

یک شرکت ،شناسایی رفتاری که در آن شرکت میتواند

پرداختهاند [.]9

استراتژ یهای مختلفی را با همتراز کند ،دشوار است ،لذا

سه جریان مختلف از تحقیقات در زمینه همترازی

با توجه به پیشرفت علم و وجود کارشناسان خبره مدیریتی

استراتژیک میتواند بر اهمیت پژوهش حاضر بیافزاید :اول،

در استان ،میتوان شرکتها را مجاب کرد که برای بهبود

در حالی که فناوری اطالعات «یک بخش فراگیر و بهطور

اوضاع نابسامان حال حاضر که با توجه به شرایط اقتصاد

فزایندهای مهم از بافت اغلب سازمانها» شد ه است،

کشور گریبانگیر آنها شده ،از اصول و رویههای علمی

شرکتها سرمایهگذار یهای فناوری اطالعات خود را

جهت طراحی این سه شیوه استراتژیک و اجرای آنها بتوانند

افزایش دادهاند ،همترازی بین استراتژی فناوری اطالعات و

با همترازی علمی و اصولی استراتژ یها ،عملکرد شرکت را

استراتژی کسبوکار (یا همترازی مجدد فناوری اطالعات)

در جهت درست و سودآور سوق دهند.

بهطور گسترده بهدلیل تأثیر قابلتوجه آن بر عملکرد سازمانی

این مطالعه درکی از مفهوم همترازی راهبردی سه گانه

مورد بررسی قرار گرفته است ،بهطور کلی ،تحقیقات نشان

بین راهبردهای کسبوکار  ،فناوری اطالعات و بازاریابی

میدهند که تراز استراتژیک فناوری اطالعات عملکرد

و تأثیر آن بر عملکرد شرکت ایجاد خواهد کرد .برخالف

شرکت را در بلندمدت و فقدان استراتژیک افزایش میدهد.

مطالعات قبلی که بر روی همترازسازی دوبهدو متمرکز

دوم ،شرکتها بهمنظور حفظ رشد خود ،باید همسویی

بودهاند ،این مطالعه بر این باور است که یک همترازی

بین استراتژی کسبوکار و استراتژی بازاریابی برقرار کنند،

مجدد بین کسبوکار  ،فناوری اطالعات و استراتژ یهای

بهعنوان مثال ،استراتژی بازاریابی بهطور معمول بر اساس

بازاریابی میتواند عملکرد شرکت را بهطور قابلتوجهی

ارزیابی تغییرات دراماتیک در محیط کسبوکار کلی

افزایش دهد .همترازی محدود به همسو کردن دو عامل

توسعهیافته است .در حالی که تحقیقات محدودی در مورد

نیست ،بلکه میتواند چندگانه باشد [ .]2در نتیجه ،انتظار

همترازی بین این دو وجود دارد.

میرود که درک همترازی راهبردی سه گانه بتواند به یک

سوم ،محققان پیشنهاد میکنند استراتژی فناوری

شرکت کمک کند تا بهطور مناسب استراتژ یهای فناوری

اطالعات با سیستمهای اطالعاتی مورد نیاز برای رسیدن

اطالعات و بازاریابی خاص را بهطور مناسب تنظیم کند تا

به اهداف خود ،و یا اینکه استراتژی فناوری اطالعات از

بتواند جهتگیری استراتژیک خاص خود را بهطور منسجم

بازاریابی از طریق توسعه محصوالت و خدمات پشتیبانی

تدوین کند.جهتگیریهای استراتژیک بازاریابی بر تمرکز

میکند ،در حالی که تحقیقات قبلی بینشهای مفیدی

مشتری و رقیب متمرکز است .شرکتهای موفق تمرکز

را در زمینههای مختلف همترازی راهبردی و تأثیر آن بر

همزمانی هم بر بازار و هم بر فناوری دارند ،همچنین بهنظر

عملکرد شرکت ارائه کرده است ،بهطور عمده بر حسب

میرسد که مشتریمداری ،اثر فوری و مستقیمی بر توسعه

روابط دو متغیره ،همترازی راهبردی را مورد بررسی قرار داده

محصوالت جدید و سودآوری در بازارهای با پویایی باال

است.
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ار زیابی تأثیر تراز استراتژیک سهجانبه ...

 .2پیشینه تحقیق

واحدهای تولیدی استان با مشکالت متعددی روبهرو
هستند که رفع آنها با همکاری بین بخشی دستگاههای

اشتری و همکاران( ،) 1399در تحقیقی با عنوان «بررسی

اجرایی و مدیران این واحدها ممکن خواهد شد .روند افزایش

تأثیر قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد شرکت با نقش

قیمت تمامشده تولید کاال در استان ،نگرانکننده است .بر

تعدیلگر جهتگیری بازار  ،بازاریابی استراتژیک و قدرت

همین اساس باید توجه داشت داشتن استراتژی تجاری،

سازمانی (مورد مطالعه شرکت مینو )» در نتیجه مطالعه خود

بازاریابی و فناوری اطالعات و همترازی بین این استراتژ یها

بیان کردند در بازار رقابتی امروز ضرورت دارد که سازمانها

از موضوعات مهم است و میبایست دغدغه مدیران

همواره باید یک گام جلوتر از رقبا باشند .لذا سازمانها تالش

شرکتهای تولیدی استان باشد .عمده مشکل واحدهای

میکنند که همواره مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند .نتایج

اقتصادی به مساله تحریم مرتبط نیست و حتی تحریمها برای

نشان داد قابلیتهای بازاریابی ،جهتگیری بازار  ،بازاریابی

بخشی از واحدهای اقتصادی فرصتهای سرمایهگذاری

استراتژیک و قدرت سازمانی بر عملکرد تأثیر معنیداری

ایجاد کرده است .بیشتر مشکالت واحدهای اقتصادی

دارند [ .]10صفایی و همکاران ( ،)1399در تحقیقی با عنوان

و صنعتی این استان به مسائلی چون اهداف استراتژیک

«تعیین رابطه بین جهتگیری چندگانه استراتژیک و

میباشد ،در یک نگاه اهداف استراتژیک واحدهای تولیدی

عملکرد برند» در نتیجه مطالعه خود بیان کردند بین اعتبار

و حوزههای کاری مختلف میبایست همسو با اهداف

برند ،برندگرایی ،آ گاهی از برند و بازارگرایی و عملکرد برند

کالن بهصورت منسجم و یکپارچه ترسیم و تحلیل نماید .در

رابطه معنیداری وجود دارد [ .]11ریحانی و همکاران

واقع همترازی استراتژ یهای مختلف در این واحدها ،ایجاد

( ،)1398در تحقیقی با عنوان «تبیین استراتژ یهای

یکپارچگی بیشتر میان اجزا ،بخشها و واحدهای مختلف

کسبوکار و جهتگیری استراتژیک بهمنظور ترسیم آینده

را در پی خواهد داشت ،همچنین تأثیر دیگر همترازی

نظام مدیریت منابع انسانی» در نتیجه مطالعه خود بیان

استراتژی ،مدیریت متوازن در سطوح مختلف واحدهای

کردند یکی از چالشهای اصلی سازمانها ،دستیابی به

تولیدی استان را میطلبد .با در نظر گرفتن تناسب بین

مزیت رقابتی از طریق نگاه استراتژیک آیندهنگرانه است.

جهتگیریهای استراتژیک خاص ،این مطالعه نشان

تبیین استراتژ یهای کسبوکار با بهرهگیری از مدل مایکل

میدهد که یک شرکت همترازی استراتژیک ایدهآل بر اساس

پورتر ( )1985و جهتگیری استراتژیک (استخدام از بازار

جهتگیریهای استراتژیک خاص خود دارد ،و چنین

کار داخلی یا خارجی) بهعنوان نقاط مرجع و در راستای

همترازی به شرکت اجازه میدهد تا عملکرد خود را بهبود

ترسیم آینده نظام مدیریت منابع انسانی در بانک توسعه

بخشد .در این راستا ،در این پژوهش بهدنبال پاسخ به این

صادرات ایران ،هدف این پژوهش است .از بعد جهتگیری

سوال هستیم که آیا جهتگیری استراتژی تجارت ،فناوری

استراتژیک بازار کار  ،حفظ و نگهداری کارکنان فعلی با

اطالعات و جهتگیری استراتژی بازاریابی بر عملکرد

امکان متوسط تأیید شد ،بنابراین جذب استعدادها از بازار

شرکت با نقش میانجی همترازی استراتژیک در شرکتهای

کار خارجی تأیید نگردید .در پایان نتیجهگیری شده است

تولیدی استان خوزستان تأثیر دارد؟

که سیاستگذاران بانک با نگاه آیندهنگرانه و بهرهمندی از
تکنولوژ یهای نوین الکترونیکی ،نسبت به بهبود خدمات
منحصربهفرد به مشتریان اقدام و تمهیدات الزم بهمنظور
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کاهش هزینه ارائه خدمات اندیشیده شود و بهجای

[ .] 15فرحنا ک و همکاران ( )1396در پژوهشی به بررسی

قراردادهای برو نسپاری ،به منابع داخلی توجه نمایند [.]12

جهتگیری استراتژیک کسبوکار بر عملکرد سازمان در

جامیپور و همکاران ( ،)1397در پژوهشی که با هدف

زمینه رشد فناورانه یک هولدینگ تولید توربینهای گازی

بررسی تأثیر گرایش استراتژیک کسبوکار بر عملکرد سازمانی

صنعتی فعال در صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی پرداختهاند.

با نقش میانجی مدیریت دانش انجام شد ،نشان دادند که

نتایج تحقیق نشان داده است از دیدگاه نمونه آماری این

گرایش استراتژیک سازمان هم بهطور مستقیم بر عملکرد

تحقیق ،جهتگیری استراتژیک بازار

(بازارگرایی)،

سازمانی تأثیر دارد و هم بهطور غیرمستقیم و از طریق متغیر

جهتگیری استراتژیک کارآفرینانه و جهتگیری استراتژیک

میانجی سازوکارهای مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

یادگیری سازمانی کسب وکار در هولدینگ مورد مطالعه ،بر

تأثیر میگذارد [ .]13ندافی و همکاران ( ،)1397در تحقیقی

عملکرد رشد فناورانه آن ،تأثیری مثبت و مستقیم داشته

با عنوان «بررسی مدلهای ذهنی مدیران در فرایند تفکر

است [ .] 16درستی و همکاران ( ،)1395به بررسی تأثیر

استراتژیک» در نتیجه مطالعات خود بیان کرد ،مدیران یک

جهتگیریهای استراتژیک بر تجار یسازی محصول جدید

شرکت از مدل ذهنی مشترکی در فرایند تفکر استراتژیک

در بین شرکتهای دانشبنیان دارویی پرداختند .نتایج

استفاده میکنند که این شباهت میتواند بهدلیل ارتباطات

حاصل از این مطالعه نشان میدهد که سه جهتگیری

و تجربه کاری مشترک آنها باشد .بهعالوه با مقایسه مدل

بازار  ،تکنولوژی و کارآفرینی تأثیر معنیداری بر تجار یسازی

ذهنی مشترک در دو شرکت ،شباهت معنیداری در فرایند

داشته اما تأثیر جهتگیری شبکهای بر تجار یسازی تأیید

تفکر آنان پیدا نشد ،اما میان ساختارهای ذهنی مدیران دو

نمیشود [ .]17سیدکاللی و همکاران ( ،)1395در پژوهشی

شرکت شباهتهایی وجود دارد [ .] 14آرمان ( ،)1396در

به موضوع بازارگرایی به مثابه یکی از انواع جهتگیریهای

تحقیقی با عنوان «قابلیتهای رقابتی در شرکتهای

استراتژیک شرکتی پرداختند .یافتههای این پژوهش نشان

دانشبنیان مدلی برای تبیین نقش چابکی استراتژیک و

میدهد که بازارگرایی بهعنوان یکی از جهتگیریهای

یادگیری استراتژیک» در نتیجه مطالعات خود بیان کرد،

استراتژیک سودمند بر عملکرد کسبوکار تأثیر مثبت دارد

امروزه بهدلیل عدم وجود قطعیت و ثبات در محیط

[ . ]18مهدیزاده اشرفی و خدادادی ( ،)1394در پژوهشی

کسبوکار از یک سو و ظهور مستمر نوآور یهای یکباره

به بررسی رابطه جهتگیری استراتژیک فناوری اطالعات با

حاصل از فعالیت شرکتهای دانشبنیان از سوی دیگر ،

عملکرد شرکتهای تابعه صنعت پتروشیمی پرداختند .بر

مفهوم رقابت در میان شرکتهای فعال در صنعت متفاوت

اساس نتایج بهدست آمده مشاهده شد که متغیرهای

شده است .بر مبنای این تغییر پارادایم ،شرکتها باید

جهتگیری استراتژیک کسبوکار  ،جهتگیری استراتژیک

بهمنظور باقی ماندن و موفقیت در بازار  ،بر ایجاد نقاط قوت و

سیستمهای اطالعاتی ،همترازی استراتژیک و اثربخشی

قابلیتهای رقابتی خود تمرکز نمایند .یافتههای پژوهش

سیستم اطالعاتی ،ارتباط مثبت و معنیداری با عملکرد

نشان میدهد که ،یادگیری استراتژیک و چابکی استراتژیک

این شرکتها دارد .همچنین شدت ارتباط میان همترازی

تأثیر مثبت و معنیداری بر قابلیتهای رقابتی شرکتهای

استراتژیک سیستمهای اطالعاتی و عملکرد بیشتر از

دانشبنیان دارند ،همچنین یادگیری استراتژیک بر چابکی

جهتگیری استراتژیک صرف با عملکرد است .در تحلیل

استراتژیک این شرکتها تأثیر مثبت و معنیداری دارد

نتایج رگرسیون به این نتیجه رسیدیم که همترازی بیشترین
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ار زیابی تأثیر تراز استراتژیک سهجانبه ...

تأثیر را بر عملکرد سازمانی دارد و پس از آن جهتگیری

جهتگیریهای تکنولوژیکی) بر روی فعالیت و عملکرد

استراتژیک و اثربخشی سیستمهای اطالعاتی بر عملکرد

بازاریابی شرکت تأثیر میگذارند ،با این که پیشگویی

سازمان تأثیرگذار هستند [ .]19جونگ و همکاران (،)2021

بازاریابی کلید ارائه ارزش مداوم برتر است .یافتههای ما

در تحقیقی با عنوان"روندهای اصلی در استراتژ یهای

حاکی از آن است که پیشگامان در بازار رابطه مثبت بین

بازاریابی خدمات از طریق کسبوکار  :ایجاد یک برنامه

جهتگیری بازار فعال و فروش به ازای هر کارمند و نرخ رشد

تحقیقاتی مبتنی بر عمل» در نتیجه مطالعه خود بیان کردند

را تقویت میکنند .جهتگیری فناوری یک شرکت بهطور

دانشمندان مدیریت بازاریابی صنعتی به ایجاد بورس

مثبت با گرایش بازار فعال و پیشگام بازار ارتباط دارد .با این

تحصیلی قوی در مورد نقش خدمات بهعنوان یک جنبه

حال ،بازار گرایش پاسخگو یک شرکت فقط تأثیر مثبت قابل

ضروری از روند عملکرد استراتژیک شرکت کمک کردهاند.

توجهی در جهتگیری بازار فعال دارد و نه در پیشگام بازار

با این حال ،با دیجیتالسازی ،نیاز آشکاری به مفاهیم و

[ .]22واراداراجان ( ،)2020در تحقیقی با عنوان «مزیت منابع

چارچوبهای نظری وجود دارد که میتواند شرکتها را در

اطالعاتی مشتری ،استراتژی بازاریابی و عملکرد تجاری:

تهیه نقشه راه معاصر و استراتژیک برای استراتژ یهای

یک دیدگاه مبتنی بر منابع بازار » در نتیجه مطالعه خود بیان

بازاریابی و عملکرد راهنمایی کند [ . ]20السارامی (،)2020

کردند منابع اصلی بازار شرکت شامل منابع رابطهای آن

در تحقیقی با عنوان «تأثیر همسانسازی استراتژ یهای

مانند ارزش ویژه برند ،ارزش ویژه مشتری و ارزش کانال

تجارت ،فناوری اطالعات و بازاریابی بر عملکرد شرکت» در

است که از تعامالت آن با مشتریان و واسطههای بازاریابی و

نتیجه مطالعه خود بیان کردند برای موفقیت در فضای

منابع فکری حاصل میشود ،دانش انباشته در مورد نهادهای

رقابتی تجارت امروز  ،یک شرکت باید یک استراتژی تجاری

موجود در محیط بازار مانند مصرفکنندگان ،از مشتریان و

مشخص داشته باشد که توسط سایر استراتژ یهای سازمانی

رقبای متوسط استفاده کنید .در محیط بازار غنی از

پشتیبانی شود .در حالی که مطالعات قبلی استدالل

دادههای دیجیتال ،منابع مشتریمحور  ،زیرمجموعهای از

میکنند که همترازی استراتژیک عملکرد شرکت را افزایش

منابع بازار پایه شرکت ،بهعنوان منابع بالقوه مزیت رقابتی،

میدهد ،یا همترازی استراتژیک از جمله عوامل مختلف یا

اهمیت بیشتری پیدا میکنند .داراییهای اطالعات

جهتگیری استراتژیک شرکتها توجه کمی شده است.

مشتری به اطالعات باارزش اقتصادی در مورد مشتریانی که

یافتهها نشان میدهد ( )1همسویی استراتژیک سهگانه تأثیر

یک شرکت دارند ،اطالق میشود .قابلیتهای تجزیه و

مثبتی بر عملکرد شرکت دارد و ( )2یک همسویی استراتژیک

تحلیل اطالعات ،مجموعه مهارتها و دانش پیچیدهای

سهگانه ایدهآل برای متقاضیان و مدافعان وجود دارد [.]21

است که در فرایندهای سازمانی یک شرکت برای تولید

گوتلند و همکاران ( )2020در تحقیقی با عنوان

دانش مشتری از داراییهای اطالعات مشتری تعبیه شده

«جهتگیریهای استراتژیک ،فعالیت بازاریابی و عملکرد

است .بینش یا دانش مشتری ،میزان درک شرکت از مشتری

بازار شرکت» در نتیجه مطالعه خود بیان کردند با هدایت

است که تصمیمات تجاری آن را مطلع میکند .با تکیه بر

جهتگیریهای استراتژیک ،بنگاهها باید بهطور مداوم

دیدگاههای مبتنی بر منابع ،قابلیتهای مبتنی بر دانش و

ارزش برتر ارائه دهند تا بتوانند در بلندمدت موقعیتی قوی در

شرکت ،تئوری مزیت منابع رقابت و رویکردهای خارج و

بازار داشته باشند .این مطالعه بررسی میکند که چگونه دو

درون استراتژی ،این پژوهش دیدگاه استراتژی مبتنی بر منابع

گرایش استراتژیک برجسته (بهعنوان مثال بازار و

بازار را ارائه میدهد [ .]23هونگ و همکاران ( ،)2020در
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تحقیقی با عنوان «عوامل مؤثر بر استراتژی بازاریابی تجارت

استدالل میکنند که همترازی راهبردی عملکرد شرکت را

لجستیک» در نتیجه مطالعه خود بیان کردند یک استراتژی

افزایش میدهد ،همتراز استراتژیک شامل عوامل چندگانه یا

بازاریابی کارآمد یک سهم مهم در هر موفقیت تجاری از

جهتگیری استراتژیک شرکتها توجه کمی دریافت کرده

جمله بخش خدمات لجستیک است .شناخت

است .این مطالعه ،که بر روی نظریه احتمال و نظریه

استراتژ یهای بازاریابی و فعالیتهای محرک آنها در

پیکربندی عمل میکند ،تأثیر عملکرد راهبردی را در میان

شرکتهای تدارکاتی ،عملکرد شرکت را افزایش میدهد.

استراتژ یهای کسبوکار  ،فناوری اطالعات و بازاریابی

نتایج مطالعه اثبات میکند که عوامل داخلی تأثیر بهسزایی

بهطور همزمان مورد بررسی قرار میدهد [ .]2نلی و همکاران

نسبت به عوامل خارجی در توسعه و پیادهسازی دارند.

( ،)2018در تحقیقی با عنوان «اثر پیچیدگی استراتژیک بر

استراتژ یهای بازاریابی شرکتهای تدارکاتی ،مانند

استراتژی بازاریابی و عملکرد سازمانی»؛ در نتیجه تحقیقات

شبکههای تجاری ،منابع انسانی و استراتژ یهای بازاریابی

خود بیان کردند بر اساس میزان پیچیدگی راهبردی با هم

موجود .در همین حال ،عامل خارجی که بیشترین تأثیر را در

تفاوت دارند .نتایج ،تأییدکننده این فرضیه هستند که

استراتژ یهای بازاریابی شرکت که توسط شرکتهای

پیچیدگی استراتژیک یک قابلیت سازمانی است که باعث

تدارکاتی در نظر گرفته شده است ،زیرساختهای تدارکات

ایجاد استراتژی کارآمدتر و تولید عملکرد برتر شرکت میشود

است [ .]24آدامز و همکاران ( ،)2019در تحقیقی با عنوان

[ . ]26گاچیمئو و نیگونا ( ،)2017در پژوهشی به تعیین تأثیر

«جهتگیری استراتژیک ،عملکرد نوآوری و تأثیر تعدیلکننده

موقعیت استراتژیک بر عملکرد مالی بانکهای تجاری در

مدیریت بازاریابی» در نتیجه تحقیقات خود بیان کردند

کنیا پرداختند .این پژوهش نشان داد که بانکهای تجاری

سازمانهایی با جهتگیری ترکیبی مشتری/فناوری

در کنیا چهار استراتژی موقعیتی را که شامل تقسیمبندی

عملکرد بهتری نسبت به سازمانهایی با جهتگیری

بازار  ،استراتژی تمرکز محصول ،نوآور یهای تکنولوژیکی و

مشتری یا فناوری دارند .همچنین نشان میدهیم که تأثیر

استراتژ یهای مکان است و برای بهبود رقابت آنها الزم

تعدیلکننده مدیریت بازاریابی در پرورش و ارتقاء موفقیت

میباشد ،اعمال میکنند .از تجزیه و تحلیل رگرسیون آشکار

نوآوری برای همه جهتگیریها ،مثبت است .اما برای

شد که نوآور یهای تکنولوژیک در بهبود عملکرد مالی

سازمانهایی با جهتگیری فناوری ،بیشتر است .در نهایت

بانکها بیشتر از سه متغیر دیگر بود [ .]27فیالتوتچو و

درمییابیم که تأثیر تعدیلکننده مدیریت بازاریابی بر رابطه

همکاران ( ،)2017در پژوهشی به بررسی جهتگیری بازار ،

بین جهتگیری و عملکرد زمانی افزایش مییابد که عوامل

استراتژی رشد ،و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن اثرات

بیشتری از ترکیب بازاریابی بهصورت همزمان بهکار گرفته

مدیریت ارتباطات خارجی پرداختند ،یافتههای پژوهش

شوند [ .]25السارمی و همکاران ( ،)2019در تحقیقی با

نشان داد که استراتژی رشد (توسعه بازار و توسعه محصول)

عنوان تأثیر همسو کردن کسبوکار  ،فناوری اطالعات و

کانالهای کلیدی هستند که باعث بهبود عملکرد شرکت

ل کرد .در نتیجه
استراتژ یهای بازاریابی بر روی شرکت عم 

میشوند .رابطه بین استراتژی انبساط و استراتژی گسترش

تحقیقات خود بیان کردند بهمنظور موفقیت در محیط

بازار با روابط سیاسی قابل اعتماد است ،اما روابط کسبوکار

کسبوکار رقابتی امروز  ،یک شرکت باید دارای یک استراتژی

منفی را تعدیل میکند [ .]28آنس الرحمان و همکاران

کسبوکار روشن باشد که توسط استراتژ یهای سازمانی

( ،)2017در تحقیقی با عنوان «جهتگیری استراتژیک

دیگر پشتیبانی میشود .در حالی که مطالعات قبلی

چندگانه و عملکرد برند شرکتهای کوچک و متوسط
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تجارت به تجارت» ،در نتیجه تحقیقات خود بیان کردند که

استراتژیک با عملکرد سازمانی از طریق تأثیر متغیر میانجی

جهتگیری استراتژیک بهطور مثبتی با هر سه بعد عملکرد

قابلیت بازایابی پرداختند .آنها دریافتهاند که تالطم بازار

برند ارتباط دارد و نشان میدهد که دو جهتگیری مشابه

و شدت رقابت و تمرکز نداشتن در تصمیمگیری نقشی

میتوانند یکدیگر را در بهبود نتایج عملکرد برند تکمیل

محوری را در تعیین اولویتهای استراتژیک مدیریتی

کنند .با این حال ،بهنظر میرسد که قدرت تعامل مکمل

ایفا میکنند .عالوه بر این ،رقیبگرایی و نوآور یگرایی به

بسته به درجهای که ویژگیهای برند محور در استراتژی

توسعه قابلیتهای بازاریابی کمک زیادی میکند و به نوبه

شرکت غالب هستند ،متفاوت باشد .این یکی از اولین

خود ،قابلیتهای بازاریابی تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت

مطالعاتی است که به ارائه شواهد تجربی برای حمایت از

میگذارد [ .]32کن و همکاران ( ،)2012در پژوهشی به ارائه

مفهوم جهتگیری استراتژیک برای برند میپردازد .هدف از

چارچوبی مفهومی برای درک روابط بین نوآوری محصول،

این مطالعه ،کمک به تحقیقات موجود بر روی مارک تجاری

بازارگرایی (رقیبگرایی و مشتریگرایی) و متغیر میانجی

شرکتهای کوچک و متوسط از طریق سرمایهگذاری بر روی

انعطافپذیری استراتژیک پرداختند .در نتیجه تحلیل

مارک تجاری و ادبیات مدیریت استراتژیک است [.]29

دادهها دریافتند که جهتگیری استراتژیک بر نوآوری

لیانگ و همکاران ( ،)۲۰۱۵بیان میکنند تحقیقات در

محصول تأثیر معنیداری دارد .مفهوم اساسی این مدل ،این

زمینه همترازی استراتژیک نشان میدهد که تناسب بین

است که شرکتها به فرهنگ توجه به نیاز مشتریان ،حرکت و

استراتژی یک شرکت و عوامل داخلی و خارجی آن منجر

گرایشهای تکنولوژیک رقبا نیاز دارند؛ این خود در طراحی،

به عملکرد برتر شرکت میشود .بنابراین ،آنها میتوانند

توسعه و تجار یسازی محصوالت برتر و جدید و دستیابی

با استراتژی بهرهوری که بهسمت کارایی داخلی و درون

به مزیتهای ابتکاری نقش دارد [ .]33آلتین داگ و زی هر

سازمانی گرایش دارند ،پشتیبانی شوند و با تصمیمگیری

( ،)2012پژوهش ویژهای بهمنظور بررسی سطوح جهتگیری

بلندمدت و در نظر گرفتن محیط کسبوکار  ،میتوانند با

استراتژیک بر عملکرد شرکتهای خانوادگی ترکیه آغاز

تمرکز بر تعداد محدودی از معیارهای کلیدی مانند هزینهها،

کردند .شش بعد مورد بررسی شامل بازار  ،نوآوری ،ارتباطات،

از موقعیت رقابتی خود در برابر همه رقبا دفاع میکنند [.]30

مشتری ،آموزش و کارآفرینی هستند .برای انطباق با شرایط

دوتشر و همکاران ( ،)2015در پژوهشی به بررسی رابطه

روز و قدرت علمی کار سه بعد ارتباطات ،مشتری و آموزش

جهتگیری استراتژیک و عملکرد از منظر شاکله پرداختند.

از مطالعات حذف شدند .نتایج نیز نشان میدهد که

جامعه آماری در این پژوهش را شرکتهای با کسبوکار

نوآور یگرایی باعث رسیدن به مزیت رقابتی میشود [.]34

درگیر با فناوری باال که حداقل  18سال سابقه فعالیت

مک کینز و همکاران ( ،)2011در نتیجه مطالعات خود با

داشتهاند ،تشکیل میداد ،نتایج پژوهش نشان داد عملکرد

توجه به راهبردهای متعدد سازمانی ،بیان میکنند همترازی

شرکتهای مبتنی بر فناوری باال بستگی به تنظیماتی که

استراتژیک ،شامل چندین عامل ،قدرت تبیین بیشتری را

در جهتگیریهای کارآفرینانه و بازار خود لحاظ میکنند،

بهدلیل توانایی آن برای حفظ ماهیت پیچیده و بههم مرتبط

دارد ،در این میان نقش جهتگیری یادگیری ضعیفتر از

روابط بین عوامل چندگانه دارد .چند مطالعه بهطور تجربی

دو جهتگیری دیگر بوده است ،اما نقش مثبت آن نیز به

این همترازی را مورد آزمایش قرار دادهاست که شامل عوامل

اثبات رسیده است [ .]31تئودوسه و همکاران ( ،)2012در

چندگانه به شرکت اجازه میدهد تا عملکرد خود را افزایش

مطالعهای به ارائه مدلی برای نشان دادن رابطه جهتگیری

دهد [.]35
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فرضیههای تحقیق

نفر از مدیران این واحدها برآورد شد ،که به روش غیرتصادفی

 . H1جهتگیری استراتژی تجارت بر همترازی استراتژیک

قضاوتی مورد پرسش و مطالعه قرار گرفت .روش گردآوری

سه گانه در شرکتهای تولیدی استان خوزستان تأثیر

اطالعات شامل مطالعات کتابخانهای (مقاالت ،منابع

معنیداری دارد.

اینترنتی ،ترجمه متون) و روش میدانی برای گردآوری دادههای

 . H2جهتگیری استراتژی فناوری اطالعات بر همترازی

حاصل از پرسشنامه میباشد ،که در پژوهش حاضر از

استراتژیک سهگانه در شرکتهای تولیدی استان

روشهای گفته شده استفاده شده است .پرسشنامه پژوهش

خوزستان تأثیر معنیداری دارد.

حاضر شامل  34سوال برای سنجش پنج متغیر میباشد ،برای

 . H3جهتگیری استراتژی بازاریابی بر همترازی استراتژیک

تعیین روایی پرسشنامه تحقیق حاضر از روایی صوری و برای

سه گانه در شرکتهای تولیدی استان خوزستان تأثیر

تأیید پایایی از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

معنیداری دارد.

نتایج جدول ( )1نشان میدهد که تمام متغیرهای پژوهش
از ضریب آلفای کرونباخ قابل قبول برخوردارند ،بنابراین

 . H4همترازی استراتژیک سه گانه بر عملکرد شرکت در

پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است.

شرکتهای تولیدی استان خوزستان تأثیر معنیداری
دارد.

جدول -1جدول ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیر

آلفای کرونباخ

روش انجام پژوهش حاضر بر مبنای هدف تحقیق از نوع

1

جهتگیری استراتژی تجارت

0.79

کاربردی میباشد ،از نظر مسیر اجرا پیمایشی و از نظر محل

2

جهتگیری استراتژی فناوری اطالعات

0.78

جمعآوری دادهها میدانی میباشد.جامعه آماری این پژوهش

3

جهتگیری استراتژی بازاریابی

0.82

را کلیه واحدهای تولیدی در استان خوزستان به تعداد حدود

4

همترازی استراتژیک سه گانه

0.80

 1100واحد بودند ،بر اساس جدول مورگان حجم نمونه برابر 278

5

عملکرد شرکت

0.75

 .3روش تحقیق
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 .4یافتهها

نتایج جدول ( )2نشان میدهد که مقدار معنیداری

بر اساس نتایج حاصل از دادههای پرسشنامه و آمار

تمام متغیرهای پژوهش از مقدار آلفای مورد نظری یعنی

جمعیتشناختی پژوهش 70 ،درصد ( 201نفر ) از نمونه

 0.05بزرگتر است ،لذا چنین نتیجهگیری میشود که

آماری مرد و  30درصد ( 86نفر ) آنها زن هستند .بیشتر

متغیرهای مورد نظر از فرضیه نرمالیتی تبعیت میکنند.

اعضای نمونه آماری ( 33.4درصد) دارای سنین بین 46

جدول  -3شاخصهای ارزیابی برازش مدل مفهومی پژوهش

تا  50سال هستند .همچنین بیشتر اعضای نمونه آماری
( 61.7درصد) دارای تحصیالت لیسانس هستند.

مدل

جدول  -2نتایج آزمون تعیین وضعیت نرمال بودن متغیرهای پژوهش
متغیر

مدل مفهومی
پژوهش

تعداد آزمون کالموگروف اسمیرنف معنیداری

شاخص
Chi-Square/df RMSEA CFI AGFI GFI
0.93

0.91

0.94

0.049

2.64

2

X

1288.23

جهتگیری استراتژی تجارت 287

1.68

0.25

287

1.52

0.28

جهتگیری استراتژی بازاریابی 287

1.48

0.29

همترازی استراتژیک سه گانه

287

1.58

0.28

بنابراین میتوان گفت که مدل پژوهش از برازش مناسبی

عملکرد شرکت

287

1.59

0.28

برخوردار است.

فناوری اطالعات

نتایج جدول ( )3نشان میدهد که تمامی شاخصها
در مدل از برازش خوب و قابل قبولی برخوردار میباشند.

نمودار  -2مدل تخمین (ضریب مسیر) روابط بین متغیرهای مدل

شماره  ،109مهر و آبان 1400

62

نمودار  -3مدل ضرایب تی روابط بین متغیرهای مدل

63

ار زیابی تأثیر تراز استراتژیک سهجانبه ...

جدول -4آزمون فرضیه اول پژوهش
فرضیه اول

ضریب مسیر

خطای استاندارد

مقدار تی

معنیداری

نتیجه آزمون

تأثیر جهتگیری استراتژی تجارت بر همترازی استراتژیک سه گانه

0.53

0.11

4.81

0.001

تأیید فرضیه

تأثیر فناوری اطالعات بر همترازی استراتژیک سه گانه

0.68

0.13

3.69

0.001

تأیید فرضیه

تأثیر جهتگیری استراتژی بازاریابی بر همترازی استراتژیک سه گانه

0.71

0.14

4.99

0.001

تأیید فرضیه

تأثیر همترازی استراتژیک سه گانه بر عملکرد شرکت

0.96

0.14

6.64

0.001

تأیید فرضیه

بر اساس نتایج بهدست آمده از تحلیل مسیر ؛ به استناد

سهگانه در شرکتهای تولیدی استان خوزستان تأثیر

جدول ( )4ضریب مسیر بین جهتگیری استراتژی تجارت

معنیداری دارد» .از طرفی این نتایج با مطالعات انجام شده

بر همترازی استراتژیک سه گانه  0.53میباشد .چون مقدار

توسط آدامز و همکاران ( ،)2019السارمی و همکاران (،)2019

معنیداری بهدست آمده کوچکتر از سطح معنیداری

نلی و همکاران ( ،)2018فیالتوتچو و همکاران ( )2017و

مورد نظر تحقیق میباشد ( ،)P< 0.05بنابراین نتیجه

فرحناک و همکاران ( )1396همسویی دارد [،]2[ ،]25

گرفته میشود «جهتگیری استراتژی تجارت بر همترازی

[ ]28[ ،]26و [ ]16و ضریب مسیر بین همترازی استراتژیک

استراتژیک سهگانه در شرکتهای تولیدی استان خوزستان

سه گانه بر عملکرد شرکت  0.96میباشد .چون مقدار

تأثیر معنیداری دارد» .از طرفی این نتایج با مطالعات انجام

معنیداری بهدست آمده کوچکتر از سطح معنیداری

شده توسط السارمی و همکاران ( ،)2019کایو و همکاران

مورد نظر تحقیق میباشد ( ،)P< 0.05بنابراین نتیجه گرفته

( )۲۰۱۶و جامیپور و همکاران ( )1397همسویی دارد [،]2

میشود «همترازی استراتژیک سهگانه بر عملکرد شرکت در

[ ]3و [ ]13و ضریب مسیر بین فناوری اطالعات بر همترازی

شرکتهای تولیدی استان خوزستان تأثیر معنیداری دارد».

استراتژیک سهگانه  0.68میباشد .چون مقدار معنیداری

از طرفی این نتایج با مطالعات انجام شده توسط السارمی

بهدست آمده کوچکتر از سطح معنیداری مورد نظر

و همکاران ( ،)2019نلی و همکاران ( ،)2018گاچیمئو و

تحقیق میباشد ( ،)P< 0.05بنابراین نتیجه گرفته میشود

نیگونا ( ،)2017آنس الرحمان و همکاران ( ،)2017جامی پور

« جهتگیری استراتژی فناوری اطالعات بر همترازی

و همکاران ( ،)1397آرمان( )1396و فرحناک و همکاران

استراتژیک سهگانه در شرکتهای تولیدی استان خوزستان

( )1396همسویی دارد []15[ ،]13[ ،]29[ ،]27[ ،]26[ ،]2

تأثیر معنیداری دارد» .از طرفی این نتایج با مطالعات انجام

و [.]16

شده توسط السارمی و همکاران ( ،)2019کایو و همکاران
( ،)۲۰۱۶لیانگ و همکاران ( ،)۲۰۱۵دوتشر و همکاران

 .5نتیجهگیری پیشنهادهای سیاستی

( )2015همسویی دارد [ ]30[ ،]3[ ،]2و [ .]31همچنین

سه پیکربندی کلی تراز استراتژیک سه جانبه و سه حالت

ضریب مسیر بین جهتگیری استراتژی بازاریابی بر همترازی

تراز  ،ابزارهای مفیدی را ارائه میدهند ،که یک شرکت

استراتژیک سه گانه  0.71میباشد .چون مقدار معنیداری

میتواند برای ارزیابی وضعیت فعلی خود از تراز استراتژیک

بهدست آمده کوچکتر از سطح معنیداری مورد نظر

استفاده کند :جهتگیری استراتژیک ،شکل همترازی

تحقیق میباشد ( .)P< 0.05بنابراین نتیجه گرفته میشود

بین استراتژ یهای مختلف و عملکرد آن را مشخص

«جهتگیری استراتژی بازاریابی بر همترازی استراتژیک

میکند ،سپس شرکت میتواند بهدنبال دستیابی به تراز
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ایدهآل برای مقابله و عملکرد بهتر در بازار خود باشد .این

حمایت از استراتژی تجارت تأ کید میکند ،بنابراین در این

تحقیق با در نظر گرفتن جهتگیری استراتژیک بنگاهها ،به

حالت استراتژ یهای سازمانی بهطور منسجم تراز هستند و

درک پیشینیان به تراز استراتژیک و بهتبع آن وابستگی تراز

بیشتر بهعنوان یک کل عمل میکنند.

استراتژیک به عملکرد سازمان کمک میکند .بهطور خاص،

یافتههای این مطالعه نشان میدهد که تراز سه جانبه

این مطالعه پیشنهاد میکند که مدیران ،توسعه و استفاده

ایدهآل برای هر جهتگیری استراتژیک با عملکرد سازمانی

از سیستمهای اطالعاتی بازار و سیستمهای پشتیبانی از

بهتری نسبت به تراز متوسط همراه است که همترازی

تصمیمگیری استراتژیک را مال ک کار خود بدانند و با تمایل

جفت بین استراتژی تجاری و استراتژی فناوری اطالعات یا

به رعایت آنچه مدنظر مشتریان است ،در جهت توسعه

استراتژی تجارت و استراتژی بازاریابی است .بنابراین ،برای

محصوالت جدید در هنگام بررسی استراتژی بازاریابی خود،

دستیابی به عملکرد برتر  ،یک شرکت باید استراتژی بازاریابی

حتی اگر منجر به انحراف از ایدهآل خود باشند اقدام کنند.

خود را بهطور همزمان با استراتژ یهای تجاری و استراتژی

بنابراین ،این یافته پشتیبانی تجربی از پیشبینی مفهومی در

فناوری اطالعات انجام دهد.
یافته اصلی و استدالل اصلی این مطالعه این است

مورد رابطه بین جهتگیری استراتژیک تجاری بهعنوان یک

که اجرای موفقیتآمیز فناوری اطالعات و استراتژ یهای

چشمانداز و عملکرد شرکت فراهم میکند.
این تحقیق نشان میدهد که شرکتهایی که دارای

بازاریابی برای انطباق با استراتژی تجارت برای عملکرد برتر

جهتگیری استراتژیک مختلف هستند ،نیاز بهدستیابی

مورد نیاز است .همچنین ،این نشان میدهد که استراتژی

به تنظیمات مختلف تراز استراتژیک دارند .اگرچه استراتژی

بازاریابی نقش مهمی در تراز استراتژیک ایفا میکند و به

کسبوکار  ،استراتژی فناوری اطالعات و استراتژی بازاریابی

استراتژی خاص کسبوکار مورد استفاده وابسته است.

هر کدام بر عملکرد کسبوکار تأثیر میگذارند ،اما در هنگام

همچنین نقش استراتژی بازاریابی در مدل ترازی سه گانه

تراز شدن ،تأثیر آنها به میزان قابل توجهی بیشتر میشود .نتایج

استراتژیک سهم قابل توجهی در تراز و عملکرد دارد ،این

حاصل از این مطالعه نشان میدهد حالتهای مختلف از

تحقیق فواید عملکردهای مختلف یک تجارت را که به

تأثیر تراز متفاوت بر عملکرد بسته به جهتگیری استراتژیک

سمت هدف مشترک میرود ،برجسته میکند و نتیجه آن

کسبوکار شرکت است .یافتهها حاکی از آن است که

از سطح باالیی از تراز عملکردی به منافع همافزایی است.

بنگاهها برای دستیابی به تراز استراتژیک باید با استفاده

بهویژه بهنظر میرسد که داشتن همکاری الزم بین مدیران

از چندین فاکتور از جمله استراتژی فناوری اطالعات،

شرکتها در این زمینه بسیار ضروری است و این درک

رویکرد جامعتری را اتخاذ کنند ،این تحقیق بهویژه روشن

مشترک از اهداف استراتژیک شرکت نشاندهنده بهبود

میسازد که تراز استراتژیک سه جانبه یک رویکرد جایگزین

عملکرد شرکت است .سازمانها میتوانند با استفاده از

معتبر برای تراز استراتژیک ارائه میدهد .برای شرکتهایی

آموزش رسمی ،چرخش شغل و با تکیه بر ایجاد تیمها و

که برای دستیابی به عملکرد برتر  ،استراتژی خاص تجارت

واحدهای متقابل عملکردی ،منافع مشترک بین عملکردها

را دنبال میکنند ،باید ترکیب مناسبی از فناوری اطالعات

را بهبود بخشند .بنابراین ،مشارکت مدیران بازاریابی در

و استراتژ یهای بازاریابی را پیادهسازی کند .این سازمان

شکلگیری استراتژی شرکتها ،شانس همترازی استراتژیک

با ارزیابی تغییرات چشمگیر در محیط کسبوکار و توسعه

را تحتتأثیر قرار میدهد تا تأثیر چشمگیری بر عملکرد

فناوری اطالعات مناسب برای تأمین نیازهای تجاری ،بر

کسبوکار بگذارد.
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