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 -9کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسالمی رشت ،رشت ،ایران

چکیده
بدون تردید مسئلة قدرت در بین بخشهای ساازمان اهمیات بسایاری دارد ،زیارا نااهمگونی قادرت باین بخاشهاا در
سازمان باعث عملکرد نامطلوب سازمان میشود؛ بهایندلیا کاه عملکارد مطلاوب ،نتیجاة تعاما صاحیب باین وا ادهای
سازمانی است .در این راستا ،در شرکتهای تولیدی بحث قدرت بین بخش بازاریابی و دیگار بخاشهاای شارکت بسایار
مطرح است؛ بنابراین اهداف این پژوهش عبارتاند از« :تشخیص وجود نااهمگونی قادرت باین بخاشهاای شارکتهاای
تولیدی»« ،بررسی اثر ناهمگونی قدرت بر عملکرد بازرگانی در شرایط استفاده از استراتژیهای پورتر» و «تشاخیص اینکاه
آیا بین بخش بازاریابی و عملکرد بازرگانی شرکتها رابطة مثبتی وجود دارد» .دادههای الزم برای ایان پاژوهش باا روش
نمونهگیری از جامعة محدود و با ابزار پرسشنامه جمعآوری شده است .پژوهش اضر از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشای
است .برای آزماون فرضایههاای پاژوهش از روشهاای آمااری «تحلیا واریاان »« ،آزماون دانکان» و «آزماون ضاری
همبستگی خطی پیرسون» استفاده شده است .نتایج بهدساتآماده نشاان مایدهاد کاه نااهمگونی قادرت باین بخاشهاای
شرکتهای تولیدی وجود دارد و اثر آن در شرایط استفاده از استراتژی کاهش هزینه تشدید میشود .کارکردهای بخاش
بازاریابی اثر مثبتی بر عملکرد بازرگانی شرکتها دارد.
واژههای کلیدی :عملکرد بازرگانی ،قدرت در سازمان ،قدرت بخش بازاریابی ،استراتژیهای پورتر.
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مقدمه
فرایند جهانیشدن و سارعت پیشارفتهاای فنااوری

شوند و مسائ  ،مشکالت و اهداف شرکت را از دیدگاه

باعث دگرگونی سریع بازارها شده اسات و موفقیات در

خود تعری

و تعیین میکنند .این بخشها شام بخاش

بازارهای پرچالش آینده ،نیازمناد آماادگی کاافی بارای

تولید ،امور مالی ،سابداری ،اعتبارات ،تحقی و توسعه

واکنش آگاهانه و بهموقع است (کاتلر .)9331 ،در باازار

و خرید هستند (کاتلر.)9331 ،
امااروزه شاارکتهااای تولیاادی ایراناای تااالشهااای

رقابتی کنونی ،بنگااههاای اقتصاادی و تولیادی باهدلیا
نداشتن اطمیناان در محایط بیرونای ،باه ساازمان و مناابع

بسیاری برای ارائة عملکرد بهتار در باازار از خاود نشاان

اخاالو و

هاا و ابزارهاای

داخلی خود توجاه ویاژهای داشاتهاناد (ملا
رج زاده.)9311 ،

داده میکوشند تا با بهرهگیری از تکنی

متعددی به این مهام دسات یابناد (.)www.aftab.com
شارکت

مطالعات نشان داده است که یکی از عاواملی کاه بارای

مسئله این است که باید تمام وظاای

و باهطاور

بهبود عملکرد بازرگانی شرکتها میتوان آن را بررسی

متقاب روی هم تأثیر بگذارند؛ امّا آنچاه در عما روی

کرد ،قدرت بخشها در شرکتهاسات .در ایان راساتا،

میدهد ،نشان میدهد که روابط میاان بخاشهاا گااه باا

قدرت و نفوت بخش بازاریابی در ارتباط با ساایر بخاش-

رقابت و چشموهمچشمی زیاد و نداشاتن اعتمااد هماراه

های درون شرکت بسیار مح ّ توجه باوده اسات ( Auh

است .بعضی از ایان اختالفاات باین بخاشهاا ،ناشای از

)& Merlo, 2012؛ ازاینرو ،ایجاد تعاملی مطلاوب باین

اختالف نظردربارة این است که واقعاً مناافع شارکت در

بخشهای سازمان برای رسیدن به اهاداف ساازمان مهام

چیست؛ بعضی را نیز باید معلول کردارهاای کلیشاهای و

است .یکی از چالشهایی که در این زمینه برای مادیران

تعصبات مربوط به بخاشهاا دانسات .باااین اال ،بارای

سااازمان وجااود دارد ،نبااود تااوازن قاادرت بخااشهااای

ایجاد همااهنگی بار سار ایان کاه میازان نفاوت و قادرت

سازمان اسات .همچناین باه نظار مایرساد کاه موفقیات

بخش بازاریابی روی سایر بخشهاا چقادر باشاد توافا

شاارکتهااای امااروزی در گاارو شااناخت هرچااهبیشااتر

چندانی وجود نادارد (کااتلر .)9331 ،اگار نفاوت بخاش

مشتریان است؛ براساس این ،امروزه اساسیترین دغدغاة

بازاریابی در سازمان زیاد شود و تسلّط آن بر وا ادهای

مدیران شرکتهاای تولیادی ارائاة بهتارین عملکارد در

دیگر افزایش یابد ،این باعث میشاود وا ادهای دیگار

زمینة بازاریابی است و آنان میکوشند تا با بهرهگیری از

قادرت بخاش بازاریاابی برآیناد و

بااه عملکاارد برتاار دساات یابنااد.

برای رسیدن باه اهاداف کاالن آن هماهنا

هم در صدد تضعی

یا

تکنی ا

هااای مختل ا

اگر این موضوع نادیده گرفته شاود ،نتیجاة آن تضاعی

ازجمله الزامات ی

اعتبار بخش بازاریابی در داخ شرکت اسات ( & Auh

اسااتراتژی اساات .اسااتراتژیهااا باار چگااونگی انجااام

 .)Merlo, 2012به عبارت دیگر ،بخشهاای دیگار هام

فرایندهای داخلی و خارجی کس وکار تأثیرمیگذارند

در تالش برای تأمین عالی و رضایت مشاتریان از خاود

تااا بهتاارین خاادمترسااانی را بااه مشااتریان و مصاارف-

مقاومت نشان میدهند ،درسات هماانگوناه کاه بخاش

تقویات عملکارد

بازاریابی بر نقطهنظر اصلی خود تأکید میورزد ،بخاش-
های دیگر هم فقط اهمیت وظای
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خود را یادآور مای-

شرکت تولیدی ،پاذیرش ناوعی از

کنندگان نهایی ارائه دهد و نیز موج
ت

ت

بخشهای سازمان شود .بنابراین ،یافتههای ایان

تحقیا بااه شاارکتهااای تولیادی باارای تبیااین و مقایساة
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قدرت بخشها ،تعیاین جایگااه بخاش بازاریاابی و ناوع

هستند .برخی از دوایر صدایی رسااتر دارناد و باه نتاایج

از ایاان عوام ا باار عملکاارد

مدنظر خود میرسند ،در الیکه فریاد برخای دیگار باه

اسااتراتژی و تااأثیر هری ا
بازرگانی کم

هیچ گوشی نمیرسد (دفت .)9331 ،برای نموناه ،پارو

میکند.

3

دربارة مدیران چند سازمان ،تحقیقاتی انجام داده اسات؛
مبانی نظری پژوهش

او بی پارده و بادون هایچ ابهاامی ایان پرساش را مطارح

ناهمگونی قدرت بین بخشهای سازمان

ساااخت کااه از میااان چهااار دایاارة «تولیااد»؛ «فااروش»؛

نیروی نامحسوس و نامشهود

«بازاریابی ،تحقی و توسعه» و «مالی /ساابداری» کادام

در سازمان ،قدرت ی

است؛ نمیتوان آن را دیاد ولای مایتاوان اثارات آن را

دایره قدرت بیشتری دارد؟ او به این نتیجه رساید کاه در

نفار (دایارهای از ساازمان)

بیشااتر شاارکتهااا ،دایاارة «فااروش» بیشااترین قاادرت را

در اعمال نفوت بر دیگران (یا سایر دوایر سازمانی) بارای

داشت .در تعداد اندکی از شرکتها ،دایرة «تولیاد» هام

اجرای دستورات یا انجامدادن چیزهاایی اسات کاه اگار

از قدرت بسیار زیادی برخوردار بود .بهطورمتوساط ،دو

چنین قدرتی نبود آن کارها انجام نمیشاد .اغلا  ،منباع

دایرة تولیاد و فاروش نسابت باه دو دایارة اماور ماالی و

کرد .توانایی بالقوة ی

قدرت ،9در آن پُست سازمانی 5وجود دارد کاه صاا
منابع کمیاب یا ارزشمند است و سایر دوایر سازمانی به-
ایندلی به آن وابستهاند .قدرت در رابطهای پدیدار می-
شودکه شخص صا

تحقی و توساعه قادرت بیشاتری داشاتند ،ولای بااز هام
تفاوتهای زیاادی دیاده مایشاد؛ باهصاورتی آشاکارا
مشاهده میشد قدرتهایی که در شرکتهاای مختلا

منابع ،آن را داراست و ازایانرو

در سااطب افقاای اعمااال ماایشااود بساایار متفاااوتانااد

دارای قدرت بیشتری خواهاد باود .هنگاامیکاه قادرت

( .)Salancik & Pfeffer, 1977قدرتی را که در ساطب

وجود داشته باشد ،یعنی چنین رابطاهای باین دو نفار باه-

افقی اعمال میکنند ،نمیتوان بهرا تی سنجید ،زیارا در

قدرت میتواند خواستههای خاود را

نشدهاست؛ یعنای

وجودآید ،صا

نمودار سازمانی تفاوت قدرت تعری

بر دیگری تحمی کناد .در ساازمانهاا قادرت ساازمانی

مقدار آن مشخص نشده است .باوجوداین ،دالیلی بارای

میتواناد در مسایرهای رو باه بااال ،رو باه پاایین و افقای

تفاوت قدرت دایارههاای مختلا

ساازمانی ارائاه شاده

اعمال شود .اختیارات رسمی در جهت رو به پاایین و در

است .اص نظری که این قدرت نسبی را توجیه میکند،

مسیر سلسلهمرات

اختیارات اعماال مایشاود و درسات

موقعیت استراتژی

 1مینامند .ماوقعیهاای اساتراتژی

مانند قدرت قانونی و قدرت عمودی اسات .قادرتی کاه

رویاادادها و اقااداماتی هسااتند کااه در درون و بیاارون

در سطب افقی وجود دارد ،در چاارچوب سلسالهمراتا

ازسازمان رویمیدهند و برای تأمین هدفهای سازمانی

اختیااارات سااازمانی تعیااین نماایشااود .قاادرت افقاای در

ضرورت دارند .پی ففار و ساالنسای

 2نظریاة موقعیات

ارتباطاتی آشکار میشاود کاه باین دوایار ساازمانی ،در

استراتژی

سطب افقی وجود دارد .قدرتهایی که در شارکتهاای

آنان نشان میدهد که بارای مقایساة قادرت بخاشهاای

مختل

در سطب افقای اعماال مایشاود بسایار متفااوت

1. Power Source
2. Organizational Position
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را تحقی و مطالعاه کاردهاناد .دساتاوردهای

3. Charles Peru
4. Strategic Contingency
1. Jeffrey Pfeffer & Gerald Salancik
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سازمان با یکدیگر مایتاوان از پانج معیاار «وابساتگی»،9

پیشبینیکند) برای شرکت و وا د های دیگر در مقاب

«منااابع ماااالی»« ،5مرکزیااات»« ،3نداشاااتن جاااایگزین»،1

محاایط خااارجی باعااث شااود کااه شاارکت عملکاارد

«سازش با پدیدة نبود اطمینان» 2استفاده کرد .همانگوناه

سودمندی داشته باشد .اغل  ،این دیدگاه توجیهکننده و

که گفته شد قدرت در سطب افقای باه رابطاهای مرباوط

پیشزمینهای است که باعث میشاود ایان تصاوّر ایجااد

میشود که بین دوایر سازمانی 6وجود دارد و در نماودار

شود که بازاریاابی نقشای یااتی و مارزی سااس باین

سطب قرار دارند؛ آیاا ایان

سااازمان و محاایط بااازی ماایکنااد (Auh & Merlo,

بدان معنی است که قادرت هماه دوایار یکساان اسات؟

 .)2012از نظر برخای صاا

نظاران ،بخاش بازاریاابی

(دفت .)9331 ،بنابراین ،باتوجاهباه مناابع تحقیا  ،بارای

پرقدرت ارزش برتری را برای شارکت فاراهم مایکناد

مقایسة قدرت میان بخشهای شرکت ،فرضیة اول چنین

کاااه ناشااای از مهاااارتهاااای بخاااش بازاریاااابی اسااات

است.

( .)Moorman & Rust, 1999وبستر 1مایگویاد وقتای

سازمانی همة معاونان در ی

 :H1قدرت بخشهای مختل

در درون شارکتهاا

فرایند مبادالت 91با نبود اطمینان محیطی 99ترکیا

مای-

شود ،مخاطرهای بزرگ ایجاد میشود کاه در ایان میاان

متفاوت است.

اتکا به ارتبااط بازاریاابی باا مشاتریان بسایار مهام اسات
کارکردهای بازاریابی 2و عملکرد بازرگانی

( .)Webster, 1997بازاریااابی بااا شناسااایی نیازهااای

فرایند جهانیشدن و سارعت پیشارفتهاای فنااوری

مشتریان و گردآوری اطالعات در مورد افراد زیر نقاش

باعث دگرگونی سریع بازارها شده اسات و موفقیات در

مهمی را ایفا میکند؛ خریاداران ،فروشاندگان ،توزیاع-

بازارهای پرچالش آیناده نیازمناد آماادگی کاافی بارای

کنندگان ،کارکنان دایرة فروش ،مدیران ،عمدهفروشان،

واکاانش آگاهانااه و بااهموقااع اساات؛ درایاانمیااان نقااش

خردهفروشان ،عرضهکنندگان مواد اولیاه و بساتانکاران.

بااه شاارکتهااا بساایار مهاام اساات

بررسی وضاع مشاتریان باعاث مایشاود کاه شارکت از

(کاتلر .)9331،بهمرور زمان و با پیشرفت مسائ تجااری

ویژگیهای مشتریان از نظر ترکی

جمعیتی آگااه شاود

و بازرگااانی ،جایگاااه بخااش بازاریااابی نیااز در ساااختار

(دیوید .)9319 ،در این راستا ،بخش بازاریابی با برناماه-

ساااازمانی مؤسساااات از ارزش و اساااتحکام بیشاااتری

ریااازی بااارای محصاااوالت و خااادمات ،امکاناااات و

برخوردار شده است (الاواری .)9331 ،بخاش بازاریاابی

استعدادهای مؤسسه را برای اهداف اصلی سوو میدهد

بیشترین نقش را بین سازمان در ارتباط با محیط خاارجی

و توانایی مدیران را نیز در مواجهه با اوضاع پایشبینای-

ایفا میکند .این بخاش مایکوشاد کاه باا فاراهمکاردن

نشدنی و استفاده بهینه از فرصاتهاای موجاود در باازار

اطمینانی دروغین( 3چون بهطور قطع نمیتواند محایط را

بخاش بازاریاابی

بازاریااابی در کم ا

افزایش میدهد (الواری .)9331 ،یا

توانا ،محرّک و پویا میتواند مناابع را درصاورت نیااز و
2. Dependency
3. Financial Sources
4. Centrality
5. Nonsubstitutability
6. Coping With Uncertainty
7. Organizational Departments
8. Marketing Functions
9. Pseudo Certainty
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زمانیکه تغییرات اساسی تهدیداتی را برای تواناییهاای
شاارکت در رساایدن بااه مزیاات رقااابتی ایجاااد کنااد ،بااه
10. Frederick E. Webster
11. Dealing
12. External Uncertainty
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موقعیتهای دیگر که نیااز باه آن مناابع بیشاتر ا سااس

پااروا (باایاعتنااا) فعالیااتهااای خااود را انجااام ماایدهااد.

میشود تغییر و انتقال دهد ( Rossignoli &Ricciardi,

درمقاب  ،گروهی که قدرت کمتری دارد ممکان اسات

 .)2015معمااوالً اجاارای موفقیااتآمیااز اسااتراتژیهااای

رفتاری پیشاگیرانه 5یاا عصایانگر 3داشاته باشاد .بررسای

سااازمان بااه توانااایی سااازمان در فااروش محصااوالت و

منابع تحقی دراینزمینه نشان میدهد که رواباط قادرت

خاادمات بسااتگی دارد .یکاای از وظااای

ماادیر از نظاار

اگر همگون و ثابت باشد بیشتر ساودمند اسات تاا اینکاه

بازاریابی این است که نقاط قوّت و ضع

ساازمان را از

روابط ناهمگون باشد .زماانیکاه قادرت نااهمگون کام

نظاار فااروش تعیااین کنااد (دیویااد .)9319 ،ازطرفاای،

است ،دو گروه به این عقیده میرسند که تعاارض مای-

محصول یا خدمات اگر در زمان و مکان الزم دراختیاار

تواند به روابط صلبآمیز تبدی شود و باعث اثربخشای

1

نباشد ،برای مشتری پسندیده نیسات .عنصار بازاریاابی و

گروهها و عملکرد ک ّ سیستم میشود؛ درنتیجه ،ممکان

از تولیاد کااال و مباادالت آن باا

اساات آنااان باارای رساایدن بااه اهاادافی کااه سااودمندی

مشتریان میپردازد .توجه باه ایان عنصار محیطای باعاث

دوجانبه را به همراه دارد انتخاب کنند و از فرصتطلبای

دوام سااازمان ماایشااود (فروزنااده دهکااردی.)9332 ،

دوری گزینناد .باارخالف ایاان ،وقتاای قاادرت ناااهمگون

همانگونه که مال ظه میشود نقش کارکردهای بخاش

باالست ،اهداف شرکت در درجة دوم اهمیت قرار می-

بازاریااابی در عملکاارد شاارکتهااا مهاام اساات؛ بنااابراین

گیاارد؛ بااه عبااارت دیگاار ،بخااشهااا باارای فرصااتهااا و

توزیع ،باه فرایناد پا

باتوجهباه مطالا

گفتاهشاده فرضایة دوم تحقیا چناین

است:

خدمت به خود ،آن را مدنظر قرار میدهناد ،ناه باهدلیا
عالقه به شرکت .براساس این ،پایشبینای مای شاود کاه

 :H2بین قدرت بخش بازاریابی و عملکرد بازرگانی
شرکتها رابطة مثبتی وجود دارد.

وقتاای سااطب باااالیی از ناااهمگونی قاادرت میااان بخااش
بازاریااابی و سااایر بخااشهااا وجااود دارد ،باار عملکاارد
شرکت اثر منفی میگذارد ،زیرا بهمریختگی 2دورنمای

عملکرررد و نرراهمگونی قرردرت میرران بخررش

قدرت ناهمگون است .در مقاب این ،زمانیکه بخشهاا

بازاریابی با دیگر بخشها

قدرت کنترل مساوی دارند ،انتظاار مایرود کاه رواباط

تفاوت زیااد میاان قادرت بخاش بازرایاابی و دیگار
بخشها ممکن است زیانآور باشد .در مناابع تحقیقاات
بازاریابی ،نتایج ناهمگونی قدرت بین دو بخاش باهطاور

همگااون بااه سااودآوری خااتم شااود Auh & Merlo,

) .)2012بنابراین ،فرضیة سوم ما شک گرفته است:
 :H3ناااهمگونی قاادرت میااان بخااش بازاریااابی بااا

وسیعی بررسی شده اسات .کیوماار و دیگاران)9112( 9

بخشهاای دیگار موجا

میگویند که قدرت ناهمگون برابر است با تفاوت میاان

شرکت میشود.

تضاعی

عملکارد بازرگاانی

سطب قدرت دو بخش .زماانیکاه تفااوت قادرت زیااد
است ،گروهی که قدرت بیشاتری دارد ،انگیازة کمتاری
برای دوری از تعارض دارد؛ زیرا با ا تمال مقابلهباهمثا
بالقوة کمتر و زیان کمتری مواجه اسات؛ درنتیجاه ،بای-
1. Ajith Kumar, Lisa K Scheer & J. B Steenkamp
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3. Rebellious
4. Effectiveness
5. Dysfunctional
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رضایتبخش این نیازها ،در جایگاه ممتاازی قارار مای-

ناهمگونی قدرت بینبخشی و استراتژی
نوع استراتژی پذیرفتهشدة سازمان بار میازان مناابعی

گیرد .در استراتژی تمایزی که ناشی از تهنیات مناسا

که برای فعالیتهای بازاریابی صارف مایشاود ،توزیاع

اساات و ارزشهااای مشااتری در پیونااد اساات ،بازاریااابی

بخش به بخش دیگر و سطب تعارض باین

نقش مهمی را در خل ارتباطهای الزم بر عهده بگیارد؛

آنها نفوت میکند .میلر 9میگوید که استراتژی شارکت

به عبارت دیگر ،ارتباط با منابعی که زمینهای برای ایجاد

درراسااتای هماااهنگی ،فناااوری و موضااوعات کنترلاای

تمااایز فااراهم ماایکنااد باعااث شااود کااه یاا

وظیفااه

ایجاد میشود .ازاینرو ،آن میتواناد بار توزیاع قادرت

(بازاریااابی) بتوانااد از قاادرت بیشااتری برخااوردار شااود

قدرت از ی

میان وظای

و نتاایج ایان توزیاع اثار بگاذارد .باهشاک

( .)Walker & Ruekert, 1987درراساااتای چناااین

چشمگیری نوع اساتراتژی مایتواناد تاأثیر مهمای را بار

نظریاتی ،فرضیههای سوم و چهارم بدینگونه بیان شده-

نتایج عملکرد قادرت نااهمگون داشاته باشاد ( Miller,

اند.

 .)1988برای مقابله با رقیبانی که قیمت پایینی را به بازار
عرضااه ماایکننااد ،مهاام آن اساات کااه هماة وظااای

در

 :H4اثر ناهمگونی قدرت بر عملکارد بازرگاانی در
شرایط استفاده از استراتژی تمایز کاهش مییابد.

سیستم برای کاهش هزینهها سازگاری یابند .ایان باعاث

 :H5اثر ناهمگونی قدرت بر عملکارد بازرگاانی در

میشود که نرخ بازگشت باالتر از متوسط تی با قیمات

شرایط استفاده از استراتژی کاهش هزیناه افازایش مای-

پایین هم به دست آید .والکر و روکرت 5میگویند کاه
بهطورا تمالی ،رقبا با قیمت پاایین بیشاتر بار کاارایی 3و
قاادرت مساااوی بخااشهااای مختل ا

متکاای هسااتند تااا

یابد.
پیشینة پژوهش

زمانیکه وجه تماایز ماا بار کاارایی و قادرت 1وظاای

اعرابی و مصاطفوی ( )9311در پژوهشای باا عناوان

متکی باشاد .اساتراتژی تماایز پاورتر ،بارای یا

«الگوی یکپارچه راهبردهای تولید ،بازاریاابی و کسا -

غال

محصول یا خدمت زمانی بیان می شود کاه خصوصایتی

وکار و تأثیر آن بر عملکرد سازمان» الگاویی هماهنا

باعث شود آن محصول یا خدمت منحصاربهفارد بشاود.

دربااارة متغیرهااای مااذکور ارائااه دادهانااد و دریافت اهانااد

باودن مایتواناد باه ناوآوری اساسای یاا ایجااد

هماهنگی از راهبردهاای

این ت

شرکتهایی که دارای ترکی

تصویری اساسی منجر شود؛ به عباارت دیگار ،تماایز باه

تولید ،کس وکار و بازاریابی هساتند دارای عملکاردی

ادراک زیاد مشتری در برابر برتاری و ویژگای رقاابتی-

برتاار هسااتند .یکاای از نتااایجی کااه کاساایوالتی و لاای

2

بودن محصول ،برخالف مشاتریان وفاادار و قیماتهاای

( )5196در پژوهشاای بااا عنااوان «بااازنگری رابطااه بااین

انعطافپذیر مربوط میشود .در اینجا ،بازاریاابی نقاش

تواناییهای بازاریابی و عملکرد شارکت» دسات یافتناد

میااانوظیفااهای را بااازی ماایکنااد .بازاریااابی بااا ارزیااابی

این بود کاه توانااییهاای متعادد بازاریاابی باه عملکارد

بااه سااازمان باارای تااأمین

ماایکنااد .آیااوه و مرلااو )5193( 6در

نیازهااای مشااتری و کماا

شاارکت کماا

پژوهشاای ،قاادرت بازاریااابی و ارتباااط آن بااا عملکاارد
1. Danny Miller
2. Orville C. Walker & Robert Ruekert
3. Efficiency

4. Loca Cacciolatti & See Hee Lee
4.Auh & Merlo
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بازرگااانی و تااأثیر ناااهمگونی قاادرت بااین بخااشهااا را
بررسی کردهاند .نتایج نشان میدهد که بخش بازاریاابی
قدرتمنااد باعااث بهبااود عملکاارد بازرگااانی ماایشااود و
قدرت ناهمگون میان بخش بازاریابی و بخشهای ماالی

براساس فرمول جم نمونه 935شرکت بهدست آمد

و تولید اثر منفی بر عملکارد بازرگاانی دارد .درنهایات،

که برای اطمینان بیشاتر 511پرسشانامه توزیاع شاد .بایاد

استراتژی متمایز ،اثر منفی نااهمگونی قادرت میاان

گفت که تعداد شرکتهای تولیدی از ساازمان صانعت،

ی

بخش بازاریابی و تولید را کاهش میدهد.
ورهااوف و لی ا

الن ا

 )5111( 9در پژوهشاای بااا

عنااوان «درک نفااوت بخااش هااای بازاریااابی در درون

معدن و تجارت اخذ شده و مادیران آنهاا مبناای جماع
آوری دادهها و اطالعات بوده است.
منابع اخذ متغیرهای پرسشنامه عباارتاناد از :ساازه-

شرکت" به بررسی عوام تعیین کننده و نتاایج ناشای از

های متغیر عملکرد بازرگاانی برگرفتاه از پاژوهش تیلاز

تأثر بازاریابی در درون شرکت پرداختناد .نتاایج ااکی

( ،)9163شتی ( ،)9121پلهام ( ،)9112ساایمونز ()9111

از اثر مثبت بخش فروش/بازاریابی بار عملکارد شارکت

است.

بود.

سازههای متغیر قدرت بین بخشها از نظریة موقعیات
استراتژی

روش پژوهش

دو پژوهشگر ،پی ففر و ساالنسای

()9112

اتخات شده است .سازههای متغیر قدرت بخش بازاریاابی

پژوهش اضر از نوع کااربردی باماهیات پیمایشای

برگرفته شده از نتایج ایوان

و برگمن( )9135برگرفتاه

اساات .باارای گااردآوری داده هااای الزم از پرسشاانامه

شده اسات؛ ساازههاای متغیار بخاش تولیاد ،برگرفتاه از

اسااتفاده شااده اساات .ایاان پرسشاانامه اص ا مطالعااات

دیاادگاه شاارودر ( ،)9139بخااش مااالی ،جیمااز هااورن

کتابخانهای ،اساتفاده از پرسشانامه مقااالت ایان زمیناه و

( )9121و سازههاای متغیرهاای اساتراتژیهاا برگرفتاهاز

راهنمایی صا

نظران است .طیا

باهکاررفتاه ،طیا

لیکرت پنجتایی از بسیارکم تاا بسایارزیاد اسات .پایاایی
این پرسشانامه باا آلفاای کرونبااخ محاسابه شاده اسات.
مقادیر آلفای کرونباخ برای هر ی

از متغیرهاا باهشارح

جدول شماره  9است.
جامعة آماری بررسیشده در این پاژوهش ،شارکت
های تولیادی متوساط و بازرگ ( 21کارمناد یاا بیشاتر)
استان گیالن در صنایع گوناگون است .باتوجهباه جامعاة
آماری ،از فرمول نموناهگیاری جامعاة محادود اساتفاده
شده است.

1.Verhoef & Leeflang
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فیاضی و چیرانی( )9315است.
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جدول ( )1نتایج محاسبه پایایی پرسشنامه
ردی

سازه

متغیر

تعداد سوال

آلفای کرونباخ

رشد فروش
9

عملکرد بازرگانی

رشد سهم بازار
رشد سود آوری

1

1/39

رضایت مشتری
نداشتن جایگزین
5

قدرت بین بخش ها (موقعیت
استراتژی

)

مرکزیت
وابستگی

92

1/163

عدم اطمینان
منابع مالی
شناسایی نیازها

3

قدرت بخش بازاریابی

1

قدرت بخش تولید

2

قدرت بخش مالی

6

استراتژی تمایز

2

استراتژی کاهش هزینه

فروش
برنامه ریزی محصوالت و خدمات

1

1/139

توزیع
نیروی کار
ظرفیت تولیدی
موجودی ها

1

1/132

فرآیند کیفیت
تآمین مالی
سرمایه گذاری

5

1/351

توسعه محصوالت جدید
ایجاد تصویر مناس

3

1/316

محصوالت برتر
کارایی عملیاتی
تهیه مواد اولیه با قیمت مناس

3

یافته های پژوهش
پاسخ به فرضیه های پژوهش بر اساس روش تحلی واریان  ،آزمون دانکن و ضری
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جدول ( )2تحلیل واریانس برای مقایسه قدرت سه بخش از نظر موقعیت استراتژیک
Sig.

F

Mean Square

df

Sum of Squares

1/111

33/122

93/269

5

32/955

بین گروهی

212/1

211

351/211

درون گروهی

216

369/355

همانطور که در جدول شمارة  5مشااهده مایشاود.

کمتاار از 1/12اساات؛ درنتیجااه بااا اطمینااان 1/12درصااد

مقدار سطب اطمینان باهدساتآماده در آزماون کمتار از

فرضیة  H0رد شده و فرض  H2پذیرفته مایشاود .بارای

 1/12است؛ درنتیجه با اطمیناان 1/12درصاد فارض H0

اینکه مشخص شود کدام بخش ،قدرت بیشاتری دارد از

رد شده و فرض  H1پذیرفتاه مایشاود .بناابراین فرضایة

آزمون دانکن که در جدول شمارة  3آمده استفاده شاده

اول پژوهش مبنیبر متفاوتبودن قدرت بین بخش هاای

است .نتیجاة آزماون گویاای آن اسات کاه ابتادا بخاش
تولید ،ساپ

شرکت تأیید میشود.
دربارة فرضیة دوم باتوجهبه جدول شامارة  1مشااهد

بازاریاابی و نهایتااً بخاش ماالی ،باهترتیا

گفته شده ،دارای بیشترین قدرت در شرکت هستند.

میشود که مقدار سطب اطمینان بهدستآمده در آزمون
جدول ( )3آزمون دانکن برای قدرت بخشها از نظر موقعیت استراتژیک
Subset for alpha = 0.05
2

N

بخش های شرکت

911

بخش مالی

3/3539

911

بخش بازاریابی

3/1332

911

بخش تولید

1

3/3211

1/922

9/111

Sig.

به عبارت دیگر ،فرضیة دوم پژوهش مبنیبار ارتبااط

در زمینااة فرضاایة سااوم باتوجااهبااه جاادول شاامارة 2

مثبت میان قدرت بخش بازاریاابی و عملکارد بازرگاانی

مشاهده میشود ،ساطب اطمیناان باهدساتآماده آزماون

شرکت تأیید میشود .نتیجة آزمون گویای آن است که

کمتاار از  1/12اساات و بااا اطمینااان 1/12درصااد فاارض

یا

بخااش بازاریااابی بااا عملکااردی در سااطب خااوب

قدرتمند اثر مثبتی بار عملکارد بازرگاانی شارکت مای-
گذارد.
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جدول ( )4آزمون ضریب همبستگی خطی پیرسون بین تفاوت قدرت بخش بازاریابی و عملکرد بازرگانی
عملکرد بازرگانی

قدرت بخش بازاریابی

**1/119

9

Pearson Correlation

1/111

قدرت بخش بازاریابی

)Sig. (2-tailed

911

911

N

9

**1/119

Pearson Correlation

1/111

)Sig. (2-tailed

911

N

911

دربارة فرضیههای چهارم و پنجم ،باتوجهبه دادههای
پرسشنامه913 ،شرکت از اساتراتژی تماایز و 13شارکت

عملکرد بازرگانی

اص از تفااوت قادرت بخاش بازاریاابی باا دو بخاش
دیگر بر عملکرد است.

از استراتژی کاهش هزینه استفاده کاردهاناد .در جادول

به عبارت دیگر فرضیة سوم پژوهش مبنیبر این کاه

شمارة  6مشاهده میشود که ساطب اطمیناان در آزماون

تفاوت میان قدرت بخش بازاریابی با قدرت بخاشهاای

بیشتر از  1/12است؛ درنتیجه فارض H0تأییاد و  H4رد

مالی و تولید موج

عملکرد شرکت مایشاود

میشاود .نتیجاة آزماون بیاانگر آن اسات کاه اثار منفای

تأیید میشود.

تضعی

جدول( ) 5آزمون ضریب همبستگی خطی پیرسون بین تفاوت قدرت بخشها و عملکرد بازرگانی
تفاوت قدرت بخش ها
*

-1/922

عملکرد بازرگانی
9

Pearson Correlation

1/52

)Sig. (2-tailed

911

911

9

-1/922

911

عملکرد بازرگانی

N
*

Pearson Correlation

تفاوت قدرت بخش ها (تفاوت

1/52

)Sig. (2-tailed

کارکردهای بازاریابی با کارکردهای

911

N

بخش های مالی و تولید

اسااتفاده اسااتراتژی تمااایز کاااهش نخواهااد یافاات.

عبارت دیگر ،اثر منفی اصا از تفااوت قادرت بخاش

بررسی آزمون فرضیة پنجم همانطورکه جدول شمارة2

بازاریااابی بااا دوبخااش دیگاار باار عملکاارد ،درصااورت

نشان میدهد ،گویاای آن اسات کاه در ساطب اطمیناان

استفاده از استراتژی کاهش هزیناه در شارکت ،افازایش

کمتر از  1/12فرض  H0رد و  H5پذیرفته میشاود .باه-

خواهد یافت.
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جدول ( )6آزمون ضریب همبستگی خطی پیرسون بین تفاوت قدرت بخشها و عملکرد بازرگانی درشرایط
بهکاربردن استراتژی تمایز

عملکرد

تقاوت قدرت بخش
بازاریابی با دو بخش دیگر
9

./126

Pearson Correlation

1/266

)Sig. (2-tailed

913

913

N

9

1/126

Pearson Correlation

1/266

)Sig. (2-tailed

913

N

913

تقاوت قدرت بخش بازار یابی
با دوبخش دیگر

عملکرد

جدول ( )7آزمون ضریب همبستگی خطی پیرسون بین تفاوت قدرت بخشها و عملکرد بازرگانی در شرایط
بهکاربردن استراتژی کاهش هزینه

عملکرد
**

-1/331

تقاوت قدرت بخش بازار
یابی با دوبخش دیگر
9

Pearson Correlation

1/113

)Sig. (2-tailed

13

13

9

-1/331

13

N
**

تقاوت قدرت بخش بازار یابی
با دوبخش دیگر

Pearson Correlation

1/113

)Sig. (2-tailed

13

N

عملکرد

نتیجه گیری
براساس تجزیهوتحلی دادههای پرسشنامه و اساتفاده

دربااارة فرضاایة دوم ،نتااایج بیااانکنناادة ارتباااط مثباات و

از روشها و آزمون هاای آمااری مناسا  ،مای تاوان از

مستقیم بین کارکردهای بازاریابی و عملکارد بازرگاانی

فرضیة اول نتیجه گرفت که قدرت بخشهای بازاریابی،

شرکتهاست؛ درنتیجه هرچه بخش بازاریابی شرکتها

تولید و مالی ناهمگون اسات؛ یاا باه عباارت دیگار ایان

از توانایی و قابلیتهای بیشتری برخوردار باشد و بهطاور

رتباههاای متفااوتی

کلی عملکرد مطلوبتری از خود ارائه دهد ،شرکت نیز

دارند .ازاینرو میتوان گفت که در شارکتهاا قادرت

عملکرد بازرگانی مطلوبتری خواهد داشت .این نتاایج

در سااطب افقاای نااامتوازن اساات؛ ایاان بخااش بااا نتیج اة

بااا نتااایج پااژوهشهااای دی ( ،)9111وبسااتر ()9112

پژوهش مرلوه و آیوه ( )5193و پرو ( )9121همسوست.

( ،)Biggadike, 1981مااورمن و راساات ( ،)9111ویااو

بخشها از نظر موقعیت اساتراتژی
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( ،)5111ورهااوف و دیگااران ()Wirtz, 2013( )5199

شاارایط ناااهمگونی قاادرت بخااشهااا بررساای شااوند و

همخااوانی دارد .در زمینااة فرضاایة سااوم مبناایباار اینکااه

باتوجهبه اینکه در این تحقی از مدیران و مسئوالن ارشد

بخشهای بازاریاابی ،ماالی و تولیاد از نظار قادرتی کاه

شاارکتهااا باارای گااردآوری دادههااا اسااتفاده شااده و

از بخااشهاساات ،بااا

شرکتهای تولیدی بررسی شدهاند ،پیشنهاد میشاود در

مای-

پژوهشهای بعدی از کارکنان ردة عملیااتی نظرسانجی

شود که شرکت در سطب پایینتری عملکارد بازرگاانی

شوند و شرکتهای خدماتی هم مطالعه و بررسی شوند.

اصاا از کارکردهااای هریاا

یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوت قدرت موج

خود را ارائه دهد؛ این بخش ،باا نتیجاة پاژوهش مرلاو و
آیوه ( )5195همسوسات .همچناین درباارة فرضایههاای

منابع

چهارم و پنجم میتوان نتیجه گرفت که وقتی شرکتی از

 -9اعرابی ،محماد .مصاطفوی ،امیار« .)9311( .الگروی

استراتژی تمایز استفاده میکند ،تفاوت قدرتی که میاان

یکپارچرره راهبردهررای تولیررد بازاریررابی و

بخشها وجود دارد اثر خودش را بر عملکارد از دسات

کسبوکار و تأثیر آنها بر عملکررد سرازمان».

نمیدهد و کمتر هام نمایشاود؛ ولای وقتای شارکت از

فصلنامة مطالعات مادیریت بهباود و تحاول .ساال.59

استراتژی کاهش هزینه استفاده کند ،اثر تفاوت قادرت،

شمارة  .61تابستان  .9311صص.)31-996 :

تأثیر بیشتری بر عملکرد اعماال مایکناد .نتاایج فرضایة
چهارم با پژوهش مرلوه و آیوه ( )5195مطابقات نادارد،

 -5الااواری ،ساان« .)9331( .بازاریررابی و مرردیریت
بازار» .تهران .انتشارات دانشگاه پیام نور.
 -3چشمانداز برازار سررمایه ایرران93 .اردیبهشات

ولی نتیجة فرضیة پنجم همسوست.
براسااا نتااایج پااژوهش ،ماادیران شاارکتهااا بایااد بااا

(.)www.aftab.com( .)9332

برگزاری سمینارهایی برای ایجااد امکاان همکااری باین

 -1دفاات ،ریچااارد ال« )9331( .تئرروری و ارا رری

بخش هاا ،بار اهاداف مشاترک و لازوم رواباط دوساتانه

سازمان» .ترجماة علای پارسااییان و محماد اعرابای.

تأکیااد کنااد .همچنااین ماادیران بایااد بااهصااورت مسااتمر

جلد دوم .دفتر پژوهش های فرهنگی.

ارزیابی استراتژیها را انجام دهند تا ضمن پای باردن باه

 -2دیوید ،فارد آر« .)9319( .مدیریت اسرتراتژیک».

نقصهای موجود ،باتوجهبه وضاعیت شارکت شااخص-

ترجمة علی پارساییان و محماد اعرابای .تهاران .دفتار

هایی بهدست بیاورند که به آنهاا بارای بهباود عملکارد

پژوهش های فرهنگی.

یاری رساند.
باتوجااهبااه اینکااه در تحقیاا

 -6فروزنااده دهکااردی ،لط ا اهلل« .)9332( .مرردیریت
اضاار سااه بخااش

استراتژیک» .تهران .انتشارت پیام نور.

بازاریابی/فروش ،مالی /سابداری و تولید ازنظر قادرت

 -2فیاضاای جولناادان ،آرزو .چیراناای ،ابااراهیم .آزادهدل،

بررسی شدهاند و استراتژیهاای مادنظر ،اساتراتژیهاای

محمدرضاا« .)9315( .تأثیر بازاریابی در عملکرد

تمایز و کاهش هزینه بودند ،بنابراین پیشنهاد میشاود در

بازرگانی در شرایط نراهمگونی قردرت برین

پژوهشهای بعدی بخشهای دیگری ازجمله :تحقیا و

بخشهرای مختلرش شررکتهرای تولیردی

توسعه ،سیستم رایانهای و  ...هم مطالعه و بررسی شاوند.

استان گیالن» .پایاننامة کارشناسی ارشد ،گارایش

همچنااین سااایر اسااتراتژیهااا باار عملکاارد بازرگااانی در

بازاریابی .دانشگاه آزاد اسالمی وا د رشت.
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Investigating Business Performance in Power Asymmetry Considering the Role of
Marketing and Porter Strategies
Arezoo Fayyazi Joulandan1

Abstract
It is very obvious that power is a significant factor among different departments or parts of an
organization. Because power asymmetry among different depts. and units in an organization
will make the organization not to have an optimal performance, since optimal performance is
the result of proper interaction among different organizational units. In this regard, in
manufacturing companies the issue of power among marketing department and other parts of
an organization is highly considered. Therefore, the objectives of this study is to identify the
existence of power asymmetry among different sectors of manufacturing companies and
investigating the effect of power asymmetry on business performance in case of using porter
strategies, and finally determining whether there is a positive relationship among the
companies’ marketing department and business performance. Required data for conducting
such research was collected using questionnaire. The current research is an applied one in
terms of objective. Furthermore, the research hypotheses were tested using variance analysis,
Duncan test and Pearson correlation coefficient. The results indicated that there is power
asymmetry among different departments of manufacturing companies and its effect will be
augmented in case of using low cost strategy. The power of marketing department has a
positive impact on business performance.
Keywords: Business Performance, Organizational Power, Marketing Power, Porter
Strategies.
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