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 تأثیر بازاریابی مدرن بر سهم بازار شرکت های صادراتیبررسی 
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 چکیده

لعات نظری مطاپرداخته است.  تأثیر بازاریابی مدرن بر سهم بازار شرکت های صادراتیبررسی این مطالعه به 

این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقاالت، کتاب ها، مجالت و سایت های معتبر جمع آوری 

گشته است. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش دیدگاه مدیران استفاده شد. این 

ار داده شد. جامعه آماری مطالعه پرسشنامه بعد از تأیید اعتبار و روایی آن در اختیار نمونه آماری مطالعه قر

نفر بوده  023شامل مدیران بازاریابی شرکت های بازرگانی صادراتی شهر تهران بوده است که تعداد آنها 

است. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی مورگان تعیین شده است و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه 

نفر به عنوان نمونه  571جدول کرجسی و مورگان تعداد  گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد. با توجه به

آماری انتخاب شدند. این تعداد به صورت خوشه ای تصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند. به این صورت که 

شرکت های مختلف صنعتی به عنوان خوشه ها انتخاب شدند و در داخل آنها مدیران بخش های بازاریابی به 

 بازاریابی مدرن بر سهم بازار شرکت های صادراتینتایج نشان داد که ند. صورت تصادفی انتخاب شد

بکارگیری ابزارهای مدرن بازاریابی، روش های مدرن بازاریابی و تأثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که 

 استفاده از نیروی انسانی اموزش دیده بر سهم بازار تأثیرگذار است. 

 رن، سهم بازار، شرکت های صادراتیبازاریابی مد: کلمات کلیدی

 

 مقدمه -1

بدیهی است که در عصر کنونی، یکی از عناصر کلیدی مدیریت به منظور دستیابی به توفیق در اداره سازمان ها و مؤسسات، 

و  باالخص از نوع تجاری، تولیدی و خدماتی، در کنار موضوعات مهمی مانند تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری

بازاریابی یک فرایند اجتماعی و مدیریتی است که بوسیله آن افراد و  (.5030می باشد )شکرریز،  مدرن نظارت، بحث بازاریابی

 (.5،2332گروه ها از طریق ایجاد و مبادله کاال و ارزش به امر تامین نیاز و خواسته خود اقدام می کنند )اپارا

پیشرفت و توسعه روزافزون فناوری روش های بازاریابی توسعه پیدا کرده است. بازاریابی مدرن با پیشرفت فناوری ها و 

اطالعات و ارتباطات تاثیرات عمیق و گسترده ای در فرایندهای تجاری به وجود آورده و اینترنت به عنوان موثرترین بستر 
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ی را فراهم ساخته است. اما بسیاری از بازاریابی الکترونیکی با پوشش جهانی امکان رسیدن شرکت ها به بازارهای بین الملل

شرکت ها در زمینه چگونگی استفاده از روش های گوناگون بازاریابی الکترونیکی و تاثیرات آن در بازارهای صادراتی از اطالعات 

 و آگاهی های الزم برخوردار نیستند.

رنامه های طراحی شده برای ایجاد و حفظ مبادالت مدیریت بازاریابی عبارتست از تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل ب

ای است مدیریت بازاریابی تالش آگاهانه (.2332، 5نافع با خریداران هدف به منظور دستیابی به اهداف سازمان )کانتاپیپات

طور کاربرد دارد و قابل اجراست. به بازاری. مدیریت بازاریابی در هر بازارهای هدفآوردن نتایج مثبت در مبادله با دستبرای به

طور کالسیک، مدیریت سر و کار دارند. اما به مواد اولیهیا یک مدیر خرید با بازار  نیروی کاربا بازار  انسانیمدیر منابع مثال یک 

شود که با فروش محصوالت و خدمات نهایی سر و کار دارند؛ مانند اطالق می سازمانبازاریابی به وظایف آن دسته از کارکنان 

 (.2332، 2مدیر فروش، مدیر تبلیغات و فروشندگان )جانسون

ن. آنها یک مدل برای انتخاب کانال توزیع ارائه ( به بررسی نقش فناوری اطالعات در کانال توزیع پرداخت2331) 0وارد و دیویس

کردند و دریافتند که مصرف کنندگان خرید برخط و بازاریابی مستقیم را جایگزین خوبی برای خرده فروشی و از بین بردن 

واسطه ها می دانند. آنها همچنین عالمت تجاری، ویژگی های ملموس و ناملموس و حساسیت قیمتی را نکات مهمی در 

( تحقیقی با عنوان یکپارچه سازی اینترنت و مدیریت بازاریابی 2337) 4ماریا و همکاران تباط با کاربرد اینترنت ذکر کردند.ار

انجام داد. نتایج این پژوهش نشان داد که پذیرش و بکارگیری اینترنت در مدیریت بازاریابی، فرصت های چالش برانگیزی را 

فراهم می آورد. چنین وضعیتی ممکن است سرمایه گذاری های صورت گرفته فعلی را از بین برای شرکت ها در کلیه اندازه ها 

شرکت سوئدی جمع آوری شد. نتایج  072ببرد، اما دارای ویژگی های یک نوآوری رادیکال می باشد. اطالعات این تحقیق از 

ملیات های مدیریت بازاریابی اینترنت محور وی نشان داد که ترکیب عواملی که شرکت بر پایه آن در رابطه با بکارگیری ع

( تأثیرات اینترنت به 2330) 1پیشرفته تصمیم می گیرد، به میزان زیادی به اندازه شرکت بستگی دارد. زامپانو و همکاران

نای واقعی، عنوان نقش واسطه ای را در زمینه بازاریابی مورد مطالعه قرار دادند. آنها دریافتند که استفاده از اینترنت به مع

هزینه های جستجو و مکان یابی را کاهش داده و باعث می شود که خریدارانبه طور بهتر و آسان تر به موارد دلخواه خود 

دسترسی داشته باشند. همچنین اینترنت باعث می شود که خریداران و مشتریان در مدت زمان کمتری به محصوالت خود 

ریداران و فروشندگان که به سود طرفین می باشد هم از مزایای دیگر اینترنت بود که دست یابند. به وجود آمدن رقابت بین خ

 در این مطالعه بدست آمد.

( 2352و همکاران،  6)تئودوسیو.طی دو دهه اخیر، بازار محوری بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه بازاریابی بوده است

از دیدگاه رفتاری و فرهنگی متمرکز است. دیدگاه رفتاری بر روی فعالیت اکثریت این تحقیقات گسترده بر روی بازار محوری 

( دیدگاه فرهنگی 5223، 7های ویژه ی مربوط به تولید و پخش و واکنش به هوش تجاری تأکید می کند.)کوهلی و جاورسکی
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ترویج کرده و شامل سه جزء بر روی معیارها و ارزش های سازمانی تمرکز می کند که رفتارهایی سازگار با بازار محوری را 

 . (5223، 5هستند: مشتری مداری، رقیب محوری و هماهنگی میان وظیفه ای. )نارور و اسلتر

رابطه ی مثبت مفروض میان بازار محوری و عملکرد تجاری به صورت تجربی در بسیاری از مقاالت و مطالعات تأیید شده است 

در بخش های صنعتی و زمینه های فرهنگی به نظر محکم و نیرومند می  بعالوه، این رابطه در شرایط گوناگون محیطی،

( همچنین مقاالت مدیریت استراتژیک چنین بیان می کنند که قابلیت های بازاریابی اثرات 2352)تئودوسیو و همکاران، .آید

و  2محیط همتراز کنند.)سونگ متنوع تری برعملکرد دارند که وابسته به شیوه هایی است که شرکت ها می تواند خودشان را با

 (2333همکاران، 

بازار محوری ممکن است موجب شود تا شرکتی فقط بر روی نیازهای آشکار مشتریان متمرکز شده و از درک احتیاجات بالقوه 

ع و پنهان مشتریان کنونی و یا جدید غافل شود. با توجه به تحقیقات محققین گذشته تکیه ی بیش از حد بر مشتری ها مان

نوآوری و تحقیق و فعالیت های توسعه ای می شود و توانایی یک شرکت نسبت به معرفی محصوالت مبتکرانه بازار را تهدید 

می کند. عالوه بر این، توجه به این مطلب که رقبای آن شرکت نیز تا حدی از بازار محوری با خبر هستند، این کار نه تنها 

بلکه باعث هزینه هایی نیز می شود که جهت انجام یک کار و یا پیش گیری از  ممکن است موجب سودبخشی رقابتی نگردد

 (2352)تئودوسیو و همکاران،  یک شکست به شرکت محول می شود.

هم اکنون در کشور ما بیشتر روند صادرات محصوالت مهم و مراحل بازاریابی آن به صورت سنتی انجام گرفته و با وجود اینکه 

جایگاه استراتژیک بسیار مهمی در صادرات کشور هستند، اما هنوز روش های مدرن بازاریابی و فروش و این محصوالت دارای 

استفاده از فناوری های جدید اطالعات برای این محصوالت جایگاه خود را پیدا نکرده است. حال اینکه در دنیای رقابتی امروز، 

و ماندن در جریان رقابت بخصوص در مورد مهمی همچون بازاریابی  استفاده از فناوری های نوین امری اجتناب ناپذیر بوده

 مستلزم بهره گیری از آخرین فناوری ها می باشد.

وجود دارد؟ برای پاسخ به این سوال و  بازاریابی مدرن و سهم بازار شرکت های صادراتیسوال اینجاست که چه رابطه ای بین 

می باشد. بنابراین   رسی تأثیر بازاریابی مدرن بر سهم بازار شرکت های صادراتیبربا توجه به اهمیت موضوع، هدف این مطالعه 

 مطالعه حاضر به آزمون فرضیه های زیر می پردازد:

 فرضیه اصلی:

 بازاریابی مدرن بر سهم بازار شرکت های صادراتی تأثیرگذار است. -5

 فرضیه های فرعی:

 زار شرکت های صادراتی تأثیرگذار است.بر سهم با بکارگیری ابزارهای مدرن بازاریابی -5

 بر سهم بازار شرکت های صادراتی تأثیرگذار است. بکارگیری روش های مدرن بازاریابی -2

 بر سهم بازار شرکت های صادراتی تأثیرگذار است. استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده -0
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 روش تحقیق -2

. بوده استفی و از نوع پیمایشی و ابزار پیمایش در این تحقیق پرسشنامه هدف و ماهیت این پژوهش، توصی با در نظر گرفتن

مطالعات نظری این تحقیق به صورت کتابخانه ای و از طریق مقاالت، باشد. همچنین از نظر هدف این تحقیق کاربردی می

خته برای سنجش دیدگاه کتاب ها، مجالت و سایت های معتبر جمع آوری گشته است. در این تحقیق از پرسشنامه محقق سا

مدیران استفاده شد. این پرسشنامه بعد از تأیید اعتبار و روایی آن در اختیار نمونه آماری مطالعه قرار داده شد. جامعه آماری 

نفر بوده است. حجم  023مطالعه شامل مدیران بازاریابی شرکت های بازرگانی صادراتی شهر تهران بوده است که تعداد آنها 

ر اساس جدول کرجسی مورگان تعیین شده است و در انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده نمونه ب

نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. این تعداد به صورت خوشه ای  571شد. با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 

شرکت های مختلف صنعتی به عنوان خوشه ها انتخاب شدند و در داخل  تصادفی مورد انتخاب قرار گرفتند. به این صورت که

 آنها مدیران بخش های بازاریابی به صورت تصادفی انتخاب شدند. 

استفاده کردیم، بدین ترتیب  SPSSشدند. سپس از نرم افزار  Excelبعد از جمع آوری داده ها، در ابتدا داده ها وارد نرم افزار 

کدگذاری شده و وارد نرم افزار شدند. سپس با استفاده از دو روش آمار توصیفی و استنباطی در سه بخش  که داده ها در ابتدا

داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بدین ترتیب که ابتدا در بخش های اول و دوم برای توصیف نظرات نمونه آماری در 

میانگین و واریانس استفاده شد. سپس در بخش سوم فرضیه های  رابطه با سواالت از جدول های توزیع فراوانی و درصد،

تحقیق بر اساس نتایج بدست آمده از بررسی سواالت با استفاده از آمار استنباطی و استفاده از آزمون همبستگی مورد آزمون 

 هم استفاده شد.  سادهقرار گرفتند. همچنین از آزمون رگرسیون 

 

 تحقیقنتایج  -3

 سازمانی با عملکرد بنگاه های کارآفرینی رابطه دارد. هوش: فرضیه اول

به عنوان متغیر  بازاریابی مدرنبرای آزمودن این فرضیه از رگرسیون ساده و تفسیر ضریب تعیین استفاده می شود، در آن 

 متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند.  سهم بازار به عنوانمستقل و 

 به داده ها: برازش مدل رگرسیونی 2جدول شماره 

 متغیر مستقل

 ضریب تعیین

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط

 

 مقدار
سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 معناداری
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 27.53 516/3 بازاریابی مدرن

 

3.335 2.31 

 

3.335 

 

3.531 

 

3.335 

 

و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل   Fهمانگونه که در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

می باشد که  516/3کوچکتر است ( ، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر  31/3رگرسیونی را تأیید می کند )سطح معناداری از 

 مثبت بودننشان دهنده درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که بوسیله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. با توجه به 

  دارد. مثبتتاثیر  بازاریابی مدرن بر سهم بازاربودن شیب خط، 

 

 بکارگیری ابزارهای مدرن بازاریابی بر سهم بازار شرکت های صادراتی تأثیرگذار است.دوم: فرضیه 

ریابی بکارگیری ابزارهای مدرن بازااستفاده می شود، در آن  نبرای آزمودن این فرضیه از رگرسیون ساده و تفسیر ضریب تعیی

 وابسته در نظر گرفته شده اند.  به عنوان متغیرسهم بازار شرکت های صادراتی به عنوان متغیر مستقل و 

 : برازش مدل رگرسیونی به داده ها0جدول شماره 

 متغیر مستقل

 ضریب تعیین

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط

 

 مقدار
سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 معناداری
 مقدار

سطح 

 یمعنادار

بکارگیری 

ابزارهای مدرن 

 بازاریابی

537/3 21.22 

 

3.335 2.34 

 

3.335 

 

3.574 

 

3.335 

 

و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل   Fهمانگونه که در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

می باشد که  537/3ن مقدار ضریب تعیین برابر کوچکتر است ( ، همچنی 31/3رگرسیونی را تأیید می کند )سطح معناداری از 

نشان دهنده درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که بوسیله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. با توجه به مثبت بودن 

 بر سهم بازار شرکت های صادراتی تأثیرگذار است. بکارگیری ابزارهای مدرن بازاریابیشیب خط، 

 

 روش های مدرن بازاریابی بر سهم بازار شرکت های صادراتی تأثیرگذار است. بکارگیریسوم: فرضیه 
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بکارگیری روش های مدرن برای آزمودن این فرضیه از رگرسیون ساده و تفسیر ضریب تعیین استفاده می شود، در آن 

 شده اند. متغیر وابسته در نظر گرفته سهم بازار شرکت های صادراتی به عنوان متغیر مستقل و بازاریابی 

 : برازش مدل رگرسیونی به داده ها4جدول شماره 

 متغیر مستقل

 ضریب تعیین

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط

 

 سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار

بکارگیری روش 

های مدرن 

 بازاریابی

541/3 2.331 

 

3.335 2.47 3.335 

 

3.321 

 

3.335 

 

و سطح معناداری مربوطه معنی داری کل مدل   Fکه در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره همانگونه  

می باشد که  541/3کوچکتر است ( ، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر  31/3رگرسیونی را تأیید می کند )سطح معناداری از 

یله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. با توجه به مثبت بودن نشان دهنده درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که بوس

 بکارگیری روش های مدرن بازاریابی بر سهم بازار شرکت های صادراتی تأثیرگذار است.شیب خط، 

 

 استفاده از نیروی انسانی آموزش دیده بر سهم بازار شرکت های صادراتی تأثیرگذار است.: چهارمفرضیه 

استفاده از نیروی انسانی آموزش ه از رگرسیون ساده و تفسیر ضریب تعیین استفاده می شود، در آن برای آزمودن این فرضی

 متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند. سهم بازار شرکت های صادراتی به عنوان متغیر مستقل و دیده 

 : برازش مدل رگرسیونی به داده ها4جدول شماره 

 متغیر مستقل

 ضریب تعیین

 

 عرض از مبدا F آماره 
 شیب خط

 

 سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار سطح معناداری مقدار

استفاده از نیروی 

انسانی آموزش 

531/3 2.321 

 

3.335 5.75 3.335 

 

3.231 3.335 
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  دیده

 

داری کل مدل  و سطح معناداری مربوطه معنی  Fهمانگونه که در جدول آنالیز و واریانس مشاهده می شود مقدار آماره  

می باشد که  531/3کوچکتر است ( ، همچنین مقدار ضریب تعیین برابر  31/3رگرسیونی را تأیید می کند )سطح معناداری از 

نشان دهنده درصدی از تغییرات متغیر وابسته است که بوسیله متغیر مستقل مفروض تبیین می شود. با توجه به مثبت بودن 

 نسانی آموزش دیده بر سهم بازار شرکت های صادراتی تأثیرگذار است.استفاده از نیروی اشیب خط، 

 

 بحث و نتیجه گیری  -4

تأثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد که بکارگیری  بازاریابی مدرن بر سهم بازار شرکت های صادراتینتایج نشان داد که 

نیروی انسانی اموزش دیده بر سهم بازار تأثیرگذار است. این  ابزارهای مدرن بازاریابی، روش های مدرن بازاریابی و استفاده از

بازاریابی نقش مهم و فزاینده ای را در ( می باشد. 2337( و ماریا و همکاران )2331نتایج موافق با یافته های وارد و دیویس )

صوالت منجر به ایجاد و موفقیت محصوالت ایفا می کنند. از طرف دیگر سرعت و کوتاهی چرخه های عمر این مح 5پذیرش

های منحصر به فرد در زمینه بازاریابی و برندسازی شده است. بازاریابی در محصوالت با تکنولوژی سطح باال به دلیل چالش

چرخه عمر شتابنده این محصوالت و در نتیجه پیشرفت های مستمر و نوآوری های تحقیق و توسعه با چالش های منحصر به 

د. بسیاری از محصوالت با تکنولوژی سطح باال شکست می خورند به دلیل اینکه شرکت های فرد خود روبرو می باش

تولیدکننده این محصوالت، بازاریابی را غیرضروری می پندارند و نقش بازاریابی در این شرکت ها درست درک نمی شود. 

ها و مؤسسات اً به این دلیل که شرکتبازاریابی برای محصوالت با تکنولوژی سطح باال پیچیده و سخت است؛ شاید عمدت

 محور نمی باشند. -تولیدی اینگونه محصوالت، بازار

 ادامه خود راه به موفق و پایدار خرسند راضی و مشتریان بدون تواند نمی غیره و خدماتی ، تولیدی از اعم ، کاری و کسب هیچ

 روز به روز کنندگان مصرف توقعات و انتظارات ، ها هخواست اینکه مهمتر. باشد دولتی انحصاری بنگاه یک اینکه مگر دهد

 دنبال به هستند ملزم( غیره و بازرگانی ، تولیدی) شرکتها بنابراین. بود خواهد همراه افزون روز رشد با روند این و یافته فزونی

 شرکت به اعتماد و وفاداری اساس این بر ، است کنندگان مصرف توقعات و انتظارات ها خواسته از فراتر که باشند راهکارهایی

 جایگزین باید( کننده مصرف و کننده تولید بین) جانبه دو و سودمند مدت بلند رابطه پایه بر( غیره و خدمت ، کاالها به یعنی)

 را مشتری حفظ و جلب ، رقابت شدن جهانی و بازار پیش از بیش شدن شفاف. شود مشتریان داشتن نگه راضی هدف و مفهوم

 و جلب برای هوشمند عملکرد افزایش بر مبتنی باید شرکتها هدفگذاری رو این از. است کرده دشوار بسیار شرکتها ربیشت برای

 . باشد مربوطه های هزینه کاهش آن با همزمان و مشتری حفظ

خود می باشند.  در دنیای اقتصادی کنونی شرکت و سازمانها برای ادامه حیات خود نیازمند به سرمایه گذاری بر روی بازاریابی

بازاریابی بر روی ماندگاری مشتریان، ارائه محصوالت مناسب با خواسته ها و وفاداری مشتریان تأثیر معنی داری دارد 

                                                           
1 Adoption Rate 
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(. در مطالعات صورت گرفته بر روی رابطه بازاریابی و نیاز مشتریان می توان گفت که، سازمان هایی که از 5227، 5)گرونروس

(. که این امر در گرو ایجاد، 2336، 2وردارند از عملکرد بهتری نیز برخوردار خواهند بود )تای توی هینبازاریابی بهینه ای برخ

(. به زعم کاتلر 2332، 0نگهداری و افزایش روابط با مشتریان به منظور داشتن روابطی محکم و منظم صورت می پذیرد )کاتلر

شود ترین اهداف بازاریابی می باشد. بازاریابی مناسب باعث می( نگهداری مشتریان در بسیاری از مواقع، جزء مهم2332)

مشتریان به نیازها، ترجیهات و رفتار خرید یا استفاده از خدمات ترغیب شوند و در پایان از قیمت مناسبی بهره مند شوند. با 

، مدیریت و تحلیل اطالعات این تصور، بازاریابان و تاجران افرادی می باشند که اغلب در پی یافتن راه هایی برای جذب

 مشتریان از طریق سیستم مدیریت ارتباط با مشتری می باشند.

بکارگیری بازاریابی مدرن بر سهم بازار شرکت های صادراتی تأثیرگذار است می توان با توجه به اینکه نتایج نشان دادند که 

استفاده می کنند می توانند سهم بازار بیشتری را نتیجه گرفت که شرکت هایی که از ابزارها و روش های بازاریابی مدرن 

 نسبت به شرکت های با روش بازاریابی سنتی دارا باشند. 

 

 مراجع

-5: 2، شماره 2. رویکردی جدید به آمیخته بازاریابی اینترنتی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 5034آذر، ع.، و باقری، م. 

22. 

. پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران : بسط مدل پذیرش فناوری. فصلنامه 5033، س. باقری، م.، بهشتی، م.، و علیدوستی

 .1-04، صص 0، شماره24اطالعات و علوم فناوری، دوره 

. بررسی تاثیر به کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی 5037حسینی، ا.، قاضی زاده، م و اسفنجانی، ح. 

-521، صص 51)با تاکید بر اینترنت(. مجله دانشور رفتار. شماره  5072-34عت در سال های نمونه بخش صن صادرکنندگان

545. 

 . بررسی تأثیر عوامل زیرساختی فنی و کاربران. پایان نامه کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع. دانشگاه تهران.5030شکرریز، ف. 

 ر مصرف کننده و استراتژی های بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی. الگوی رفتا5033نیکوکار، غ.، دیواندری، ع و ابراهیمی، ع. 

 .513-501، صص 5ایران. شماره 

. فصلنامه مقایسه تحلیلی مدل های پذیرش فناوری با تاکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی. 5037یعقوبی، ن و شاکری، ر. 

 .44-25، صص 0اطالعات و علوم فناوری، شماره 

عناصر  . . بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر5036ه و شجاعی، و. یوسفی، ب.، طاهری، 

4p .21-35(: 51)1. پژوهش در علوم ورزش. 

                                                           
1 - Gronroos 

2 - Thi Thu Hien 

3 - Kotler 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

Chang, K. M & .Cheung, W. (2001). Determinants of the intention to use internet/www at work: a 

confirmatory study ,information and management, 39 (1):1-14.  

Dillon, A. & M. G, Morris.1996. User acceptance of information technology: theories and models. In 

M. E. Williams (Ed.), Annual Review of Information Science and Technology (ARIST): Vol. 31 (pp. 

3-32). 

Hacckel, S. 1998. About the nature and future of interactive marketing. Journal of interactive 

marketing, Vol B, No.1:102-109. 

Hong, Se-Joon., Thong, James Y.L & .Tam, Kar Yan. (2006). Understanding continued information 

technology usage behavior: A comparison of three models in the context of mobile internet ,Decision 

Support Systems, 42: 1819-1844. 

Johnson, K. 2009. Export marketing management and maintenance of customer in agricultural 

products. Journal of Marketing, 89, 22-36. 

Kantapipat, W. 2009. The Determinants of Successful Export Marketing Strategy in Thai Processed 

Agricultural Products. RU. Int. J. vol. 3(1): 91-102. 

Klopping, I. M., & Mckinney, E (2004). Extending the technology acceptance model and the task-

technology fفناوری اطالعات model to consumer e-commerce. Information Technology, Learning, and 

Performance Journal, 22(1), 35-48. 

Opara, B. 2009. Export Marketing: Catalyst for Nigeria Economic Paradigm Shift. Research Journal 

of Internatıonal Studıes - Issue 13: 79-87. 

Rose, G., and D, Straub.1998. Predicating general informational technology use: Applying TAM to 

the Arabic world. Journal of Global Information Management, 6(3), 39-46. 

Venkatesh, W., Mprris, M.G., Davis, G.B., and Davis, F.D. 2003. User acceptance of information 

technology: toward a unified view. MIS quarterly, (27/3), pp. 319-340. 

Ward, O and B, Davies. 2005. The diffusion of interactive technology at the customer interface. 

International Journal of Technology Management, Vol. 17, No, 1/2,: 87-94. 

Zumpano, V., H, Johnson and I, Anderson. 2003. Effect of Internet on marketing. Internet housing 

economics. 12: 134-150. 

 

 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

