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چکیده
افزایش عملکرد و کسب مزیت رقابتی بویژه در بازارهای متالطم بین المللی توسط سازمانها مستلزم اثربخشی
اجرای استراتژی بازاریابی است .از طرف دیگر ایدهی هماهنگی و یکپارچگی ،محور مفهوم مدیریت استراتژیک
میباشد .با این وجود نقش روابط متقابل حوزههای کارکردی مختلف در اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی کمتر
مطالعه شده است .از این رو در این تحقیق تالش گردیده که با توجه به تئوری مدیریت استراتژیک فرضیهی اصلی
وجود رابطه میان هماهنگی کارکردهای بازاریابی بین المللی -منابعانسانی و اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی
همراه با فرضیههای فرعی مربوطه آزمون شود .دادههای مورد استفاده برای آزمون این فرضیهها بهوسیلهی پرسشنامه
از  05شرکت صادراتی گردآوری شده است .نتایج آزمون رگرسیون مرحلهای برای تحلیل دادهها ،فرضیههای اصلی
پژوهش مبنی بر وجود رابطهی مثبت بین اثربخشی روابط و اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی و رابطهی منفی
بین تعارض میانکارکردی و اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی را تأیید میکند .نتایج حاصل از این پژوهش میتواند
مورد استفاده مدیران بنگاههای تولیدی قرار گیرد.
واژههایکلیدی :هماهنگی میانکارکردی ،کارکرد بازاریابی بینالمللی ،کارکرد منابعانسانی ،استراتژی بازاریابی،
اجرای استراتژی.
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مقدمه
از دیدگاه تئوری مدیریت استراتژیک موفقیت سازمانها در گرو تعیین شیوه نیل به چشمانداز خود از
طریق بررسی فرصتها و تهدیدهای محیط پیرامون و شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی میباشد.
این نقشه راه سازمان که استراتژی نامیده میشود ،مشخص میکند که سازمان چگونه میخواهد برای
ذینفعان خود ارزش ایجاد کند .از طرف دیگر با توجه به نتایج پژوهشهای مختلف ،تدوین موفقیتآمیز
یک استراتژی نمیتواند متضمن اجرای موفق آن نیز باشد .از جمله جانسون اشاره میکند که  11درصد
استراتژی شرکت هرگز اجرا نمیشود (کرایتندن و کرایتندن.)2552 ،6
از دیدگاه سیستمی دلیل اصلی این مسأله شکاف بین الیه استراتژیک و الیه عملیاتی در سازمانها
می باشد .مدیریت استراتژیک فرایندی است که به روابط متقابل زیادی نیاز دارد؛ و در اجرای آن الزم
است که بین مدیریت عالی سازمان و مدیران سایر دوایر و واحدهای کارکردی ،هماهنگی اثربخشی
وجود داشته باشد .ضرورت این هماهنگی بین کارکردهای بازاریابی بین المللی و منابع انسانی به دلیل
ماهیت متفاوت اهداف آنها بیشتر است .چون مسئولیت اصلی کارکرد بازاریابی ارضای نیازهای بلند
مدت مشتری است؛ درحالیکه کارکرد منابع انسانی به دنبال تأمین منافع عملکردی کارکنان میباشد
(چیمهانزی و مورگان2550 ،2؛ چیمهانزی .)2555 ،در تالش برای پیگیری این اهداف مهم ،هر
کارکردی تحت فشار اهداف کارکرد دیگر قرار میگیرد؛ بنابراین تعارض بیشتری میان آنها بهوجود
میآید.
اگر چه این مفاهیم بهطور عمده طی سه دهه گذشته توسعه یافته اما توجه اندکی به بررسی تجربی
تعامالت بین بازاریابی و واحدهای کارکردی دیگر از جمله منابع انسانی در موفقیت اجرای استراتژیها
شده است و در ادبیات داخلی این کمبود بیشتر احساس میگردد .با توجه به این موارد ،در تحقیق
حاضر رابطه هماهنگی کارکردهای بازاریابی بین المللی -منابع انسانی با اثربخشی اجرای استراتژی
بازاریابی در بستر شرکتهای صادراتی بررسی میشود.
پیشینهي تحقیق
ایدهی هماهنگی یا یکپارچگی که گاهی از آن با نام «مدل سازگارکننده» یاد میشود ،محور مفهوم
مدیریت استراتژیک میباشد .با توجه به این موضوع ،گست ،یکپارچگی را یکی از اهداف کلیدی
مدیریت استراتژیک میداند (آرمسترانگ .)6925 ،هماهنگی بینکارکردی ،توانایی حوزههای کارکردی
مختلف برای همساز کردن دیدگاههای نامتجانس و کار مشترک با وجود دیدگاهها و مدلهای ذهنی
متعارض را در راستای بهبود کل سازمان توصیف میکند و شکل مهمی از سرمایهی اجتماعی داخلی
1. Crittenden and Crittenden
2. Chimhanzi and Morgan
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یک سازمان بشمار میآید (یو و منگوک .)2550 ،6امروزه ،هماهنگی میان کارکردهای گوناگون در
داخل سازمان در سازماندهی و استانداردکردن فعالیتها و در نتیجه ایجاد یک کلیت واحد و منسجم
دارای نقش اساسی است (عباسی ،مصلح شیرازی و حسینی.)6931 ،
قرارگیری سازمانها در محیطهای متالطم و نامطمئن ،بکارگیری و توسعه موثر هماهنگیهای
بین کارکردی در میان بخشهای مختلف یک سازمان را ضروری میسازد (محسن و اینگ.)2561 ،2
از سوی دیگر ،موفقیت بنگاههای بازارمحور متکی بر هماهنگی میان بخشهای مختلف است و این
هماهنگی برای پاسخگویی مطلوب به نیازهای بازار و ارتقای عملکرد بازاریابی ضروری میباشد
(محسن و اینگ .)2561 ،بنگاههای بازارمحور به وسیله همنیروافزایی بین کارکردی که آنها را قادر
میسازد به صورتی اثربخش منابع را تخصیص و توانمندیهای کلیدی را توسعه دهند برای مشتریان
خلق ارزش میکنند و به مزیت رقابتی دست مییابند(هاقس ،لبون و مالشه.)2562 ،9
در ادبیات موضوع اصطالحاتی مانند هماهنگی ،تشریک مساعی ،یکپارچگی و انسجام ،بر همکاری
بین واحدهای کارکردی داللت میکنند و همهی این اصطالحات مفهوم مشابهی را میرسانند (گارسیا،
سانزو و ترسپاالسیس .)2552 ،5این اصطالحات در دو سطح استراتژیک و کارکردی مطرح میشوند
(سینگ و هو )2552 ،0و همانطور که ریچاردسون و تامپسون میگویند« :موفقیت یک استراتژی به
ترکیب هماهنگی بیرونی یا عمودی و هماهنگی درونی یا افقی بستگی دارد» (آرمسترانگ.)6925 ،
الرنس و لورش (مالتز و کولی )2555 ،1به همراه محققان دیگر در رشتههایی چون بازاریابی و علم
سازمان از جمله شاپیرو ،)6326( 6سودر و شرمن )6339( 2و والکر و روکرت )6326( 3مطرح کردهاند
که تخصصیسازی کارکردی باید با اقدامات یکپارچهکننده برای تسهیل هماهنگی بین تخصصهای
کارکردی مختلف همراه باشد .پژوهشها نشان میدهد که یکپارچگی باال بهعنوان فرایند نیل به
سازگاری تالشها میان زیرسیستمها در یک سازمان بهمنظور انجام وظایف کلیدی سازمانی به عملکرد
بهتری از یکپارچگی پایین منجر میشود (السکو ،مانرای ،مانرای و کلزک.)2551 ، 65
در همین راستا تامپسون وظایف دوگانه مدیریت را ایجاد هماهنگیهای الزم درونی و پاسخگویی
یا واکنش درست به اوضاع بیرونی میداند (رحمان سرشت.)6966 ،

1. Auh and Menguc
2. Mohsen and Eng
3. Hughes, Le Bon and Malshe
4. Garcia, Sanzo and Trespalacios
5. Singh Hu
6. Maltz and Kohli
7. Shapiro
8. Souder and Sherman
9. Walker and Ruekert
10. Lascu, Manrai, Manrai and Kleczek
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بهطورکلی تحقیقات مختلف در مورد اجرای استراتژی بازاریابی از دو رویکرد مشخص قابل بررسی
است .رویکرد اول تحقیقاتی را شامل میشود که به شناسایی عوامل مختلف مؤثر در اجرای استراتژی
بازاریابی پرداختهاند .با توجه به این رویکرد تحقیقات صورت گرفته در زمینه اجرای استراتژی بازاریابی
را میتوان در سه دسته طبقهبندی کرد:
 )6دیدگاه ساختاری شامل تحقیق درباره اثرات ساختارهای سازمانی گوناگون و سیستمهای کنترل بر
فرایندهای سازمانی دربرگیرندهی اجرا؛
 )2دیدگاه فرایندهای بین فردی شامل مطالعه اثرات اجماع و استقالل استراتژیک و اشاعه نوآوریهای
سازمانی ،سبکهای رهبری و اجرا و اثرات فرایندهای ارتباطی بر عملکرد؛
6
 )9دیدگاه فرایندهای فردی همچون ادراک ،نقشهای سازمانی و تعهد (نوبل و ماکوا  .)6333 ،نوبل
و ماکوا ( )6333معتقد هستند که داشتن یک دیدگاه تلفیقی میتواند درک ماهیت فرایند و عواملی
را که منجر به موفقیت اجرای استراتژی بازاریابی میشود عمیقتر نماید.
رویکرد دوم تحقیقاتی را شامل میشود که به بررسی نقش کارکردهای دیگر در اجرای موفق
استراتژیهای بازاریابی پرداختهاند .بهطورکلی در حوزه بازاریابی سه جریان تحقیقی عمده درباره اهمیت
کارکردهای دیگر در تسهیل نیل به اهداف و اجرای درست استراتژیهای بازاریابی وجود دارد:
 )6ادبیات توســـعه محصـــول جدید ( )NPDاهمیت تعامل بازاریابی با  R&Dرا برجســـته میکند
(گوپتا ،راج و وایلمن6321 ،2؛ گریفین و هوزر6331 ،9؛ فیشــر ،مالتز و جاورســکی6336 ،5؛ منون،
جاورسکی و کولی6336 ،0؛ گارسیا ،سانزو و ترسپاالسیس.)2552 ،
 )2ادبیات خدمت به مشـتری و ارزش ادراک شـده اهمیت مدیریت وابستگیهای متقابل بازاریابی با
کارکردهای دیگر بهمنظور کســـب این اهداف را خاطر نشـــان میکند (هیوت و اســـپه6325 ،1؛
روکرت و والکر6326 ،6؛ هیوت6330 ،؛ اینگ.)2551 ،
 )9ادبیات بازارمحوری نیز اشاره میکند که هماهنگی بین وظیفهای برای توسعهی سازمانهای بازار
محور ضـروری اسـت (کولی و جاورسکی6335 ،؛ نارور و اسالتر6335 ،2؛ اسالتر و نارور6335 ،؛
السکو ،مانرای ،مانرای و کلزک.)2551 ،

1. Noble and Mokwa
2. Gupta, Raj and Wilemon
3. Griffin and Hauser
4. Fisher, Maltz and Jaworski
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8. Narver and Slater
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عالوه بر جریانهای تحقیقی عمده اشــاره شــده ،تحقیقات دیگری نیز بهطور موردی بر اهمیت
تعـامـل و هماهنگی بین واحدهای کارکردی تأکید کردهاند .جیاناکیس و هارکر )2565( 6در پژوهش
خود ضـرورت همراستایی سیاستهای مدیریت منابع انسانی با بازاریابی رابطهمند را بمنظور دستیابی
به اهداف سـازمانی نشـان دادند .همچنین میتوان به کار سریواستاوا ،شروانی و فاهی )6332( 2اشاره
کرد کـه طی آن اهمیـت بهبود تعـامل کارکردهای بازاریابی بین المللی و مالی بهمنظور تخصـــیص
بهینهتر منابع برای فعالیتهای بازاریابی مورد تأکید قرار گرفته اســت .برخی از محققین نیز بر اهمیت
بهبود تعامالت بین بازاریابی و تولید تأکید کردهاند (هیوت و اســـپه6325 ،؛ کان و منتزر6335 ،9؛
شاپیرو .)6326 ،هماهنگی میان کارکردهای بازاریابی و فروش نیز از جمله مهمترین سطوح همکاری
در داخل سـازمان بشـمار میرود که در پژوهشهای متعددی مورد بررسـی قرار گرفته اسـت .مالشه،
جانسـون و ویو )2566( 5در پژوهش خود نشان دادند که کارکنان بازاریابی و فروش سه عامل فقدان
ارتباطات ،عدم همکاری و تعارض آشکار را در ارتباط با یکدیگر تجربه مینمایند و این در حالی است
کـه همکـاری نزدیک کارکنان این واحدها در ایجاد و پیادهســـازی موفق اســـتراتژیهای بازاریابی
ضـروری میباشـد (مالشه ،فرند ،الخطیب ،الحبیب و الترکستانی .)2566 ،0به همین دلیل ارتقا کیفیت
رابطه میان این دو کارکرد تبدیل به یکی از موضـوعات مهم در پژوهش های این حوزه گردیده است
(جانسون ،متس و فرند .)2566 ،1در همین راستا ،در حجم قابل توجهی از پژوهشهای انجام شده در
حوزههای روانشـناسی و مدیریت ،عامل اعتماد به عنوان یک پیشنیاز ضروری در ارتقای همکاری و
مشارکت کارکردهای بازاریابی و فروش مطرح گردیده است (مالشه و الخطیب.)2566 ،
اخیراً نیز تحقیقاتی توســـط چیمهانزی و مورگان در مورد ضـــرورت هماهنگی بین کارکردهای
بازاریابی بین المللی -منابع انســـانی انجام شـــده اســـت؛ آنها در تحقیقات خود با توجه به تئوری
نمایندگی اندرسـون بر ضـرورت وجود هماهنگی میان این کارکردها برای اثربخشی اجرای استراتژی
بـازاریـابی تـأکیـد کردهاند (چیمهانزی و مورگان2550 ،؛ چیمهانزی .)2555 ،اهمیت این هماهنگی
زمانی دو چندان میگردد که در پژوهشهای متعدد ،از منابع انسانی بعنوان بزرگترین مانع پیادهسازی
اسـتراتژی بازاریابی یاد میشـود (چیمهانزی .)2555 ،فرضـیه اساسی در تمامی تعریفهایی که برای
هماهنگی مطرح گردیده این است که دستیابی سازمانها به انطباق ،درجات باالتر اثربخشی و کارایی
را برای آنها به ارمغان خواهد آورد (فیاضـی و اعرابی .)6939 ،بنابراین شناسایی عواملی که در ایجاد

1. Giannakis and Harker
2. Srivastava, Shervani and Fahey
3. Kahn and Mentzer
4. Malshe, Johnson and Viio
5. Malshe, Friend, Al-Khatib, Al-Habib and Al-Torkistani
6. Johnson, Matthes and Friend
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هماهنگی و ارتقای کیفیت روابط کارکردهای بازاریابی و منابع انسانی موثر میباشند از اهمیت باالیی
برخوردار است.
در حوزه بازاریابی ،ادبیات موضوع از ساختار بعنوان یک ابزار اثربخش در پیادهسازی استراتژی یاد
میکند .سـاختار با سـازماندهی فعالیتهای بازاریابی و روند تصمیمگیری ،بنگاههای بازارمحور را قادر
میسـازد تا با برآوردهکردن بهتر نیازهای مشـتریان نسـبت به سایر رقبا به موفقیت پایدار دست یابند
(چری ،باالبانیس ،رابســون و اســالتر .)2566 ،6درازین و هاوارد ( )6325نیز مطرح میکنند که وجود
هم راسـتایی مناسـب میان اسـتراتژی و ساختار بعنوان یک پیش نیاز ضروری در اجرای موفقیت آمیز
استراتژیها در کسب و کارهای جدید بشمار میآید (نوبل و ماکوا.)6333 ،
همچنین از ســیســتم پاداش به عنوان یک عامل تاثیرگذار در ایجاد هماهنگی میان کارکردهای
مختلف یاد میشـود .در پژوهش های متعدد صـورت گرفته ،نقش کلیدی ســیستم پاداش مشترک در
ارتقای همکاری میان بخشهای فروش و بازاریابی نشــان داده شــده اســت .در واقع هدف ســیســتم
پاداش ایجاد همراســـتایی میان اهداف کارکنان و ســـازمان میباشـــد و الزمه موفقیت آن انطباق با
وظایف و ســاختارهایی اســت که برای ســازمان درنظرگرفته شــده اســت (لمنیر -فیتزهاق ،مســی و
پیرسی.)2566 ،2
با توجه به ادبیات موضـوع ،حمایت مدیریت ارشـد دیگر عامل مهمی است که درایجاد هماهنگی
میان کارکردها بدان پرداخته شده است .با توجه به آنچه کان ( )6331مطرح نموده است مدیران ارشد
میبایســـت با بکارگیری برنامههایی در بخشهای مختلف ضـــمن ایجاد انگیزه الزم بمنظور حرکت
جمعی در جهت تحقق اهداف ،به گسترش فهم متقابل ،همکاری ،اشتراک دورنمای یکسان ،نظرات و
منابع در میان آنها اقدام نمایند (لمنیر-فیتزهاق ،مسی و پیرسی.)2566 ،
تعامل میان بازاریابان و دیگر اعضــای ســازمان نیازمند جریانی از اطالعات میباشــد .ارتباطات
مکتوب از صـحت باالتری برخوردار میباشند ،قابل اعتماد هستند و از جامعیت بیشتری بهره میبرند
به خصـوص در جایی که هر کارکرد دارای اصـطالحات تخصصی بوده و تفاوت های فرهنگی داخلی
وجود دارد (چیمهانزی و مورگان.)2550 ،
همچنین در ادبیـات نوآوری ،ارتبـاطات فردی میان بخش بازاریابی و ســـایر بخشها با عملکرد
اثربخش تیمها همراه گردیده است .بخصوص فراوانی و غیررسمی بودن این ارتباطات در شرایط عدم
اطمینان محیطی باال از میزان اثربخشـــی باالتری برخوردار هســـتند (چیمهانزی و مورگان.)2550 ،
وجود ارتباطات غیر رســمی میان کارکنان موجب میشــود که آنها به شــکلی ســادهتر به یکدیگر
دسترسی داشته باشند و در انجام کارها همکاری و مشارکت نمایند (چیمهانزی.)2555 ،
1. Chari, Balabanis, Robson and Slater
2. Le Meunier-FitzHugh, Massey and Piercy
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در صــورت وجود ارتباطات بین کارکردی اثربخش میتوان انتظار داشــت که بخشهای مختلف
مایل به همکاری با یکدیگر باشــند و بدین ترتیب مســیر پیادهســازی اســتراتژی بازاریابی به صـورتی
اثربخش هموار میگردد .از ســوی دیگر ،تعارض میان کارکردی تضــعیف دســتاوردها را بدنبال دارد.
تعارض به آسـیب دیدن روابط و بهرهوری کل سـازمان منجر میشود و کاهش همکاری و هماهنگی
میـان فعـالیـتهـای بازاریابی و فقدان ارتباطات منظم از نتایج آن میباشـــد (چیمهانزی و مورگان،
.)2550
در حوزه مطـالعـات داخلی نیز بیشـــتر تحقیقات به هماهنگی اســـتراتژی واحدهای کارکردی با
استراتژی تجاری پرداختهاند و به ضرورت هماهنگی واحدهای کارکردی با یکدیگر به منظور دستیابی
به اثربخشـی یا عملکرد بهتر توجه اندکی شـده است .بهعنوان جامعترین کارها در این حوزه میتوان
به تحقیقات اعرابی و رضــوانی ( )6921و اعرابی و مقدم ( )6921اشــاره کرد .در پژوهش فیاضــی و
اعرابی ( )6939نتـایج نشـــان داد کـه میان عملکرد بانکهای با هماهنگی باالتر و بانکهای دارای
درجات کمتر هماهنگی تفاوت معناداری وجود دارد .افجه و سپهوند ( )6921نیز در پژوهش خود بر اثر
قابل توجه هماهنگی استراتژیک میان استراتژی های منابع انسانی ،سرمایه انسانی و رفتار سازمانی بر
عملکرد ســـازمان تاکید نمودند .اثر قابل توجه هماهنگی راهبردی میان راهبردهای منابع انســـانی و
راهبردهای کالن سازمان بر عملکرد سازمان نیز در پژوهش باقری و صفایی ( )6930نشان داده شد.
همچنین برخی از تحقیقـات داخلی اهمیت اجرای اســـتراتژی و عوامل مؤثر بر آن را مورد تأکید قرار
دادهاند که از جمله آنها کارهای رحمان سرشت و صنوبر ( )6922و ممدوحی و سید هاشمی ()6921
را میتوان نام برد.
مدل مفهومي تحقیق
پس از مطالعهی پیشـینهی موضـوع در ادبیات خارجی و داخلی ،متغیرهای «ساختار سازمانی ،سیستم
پاداش مشــترک ،حمایت مدیریت ارشــد ،روابط رســمی و تعامل اجتماعی» میان کارکنان واحدهای
بازاریابی و منابع انســانی با توجه به رویکرد تلفیقی نوبل و ماکوا ( )6333به عنوان متغیرهای اثرگذار
بر کیفیت روابط میان کارکردهای بازاریابی بین المللی و منابع انسانی انتخاب شد« .کیفیت روابط» به
عنوان متغیر واسـطه تحقیق که نتیجهی هماهنگی میان این کارکردها میباشد ،دو حالت «اثربخشی
روابط و تعارض میانکارکردی» را شــامل میشــود .متغیر وابســتهی پژوهش نیز «اثربخشــی اجرای
اسـتراتژی بازاریابی» میباشـد .با توجه به این توضیحات مدل مفهومی پژوهش بهمنظور تبیین روابط
بین متغیرهای مورد مطالعه به صورت نمودار  6ترسیم میشود.

 62ـــــــــــــــــــــــــــــــــ مدیریت کسب و کارهای بین المللی ،سال اول ،شماره  ،2پاییز 6931

ساختار مکانیکی
کیفیت روابط
سیستم پاداش مشترک
اثربخشی روابط
اثربخشی اجرای
استراتژی بازاریابی

حمایت مدیریت ارشد
تعارض میانکارکردی

روابط رسمی
تعامل اجتماعی

نمودار  :6مدل مفهومی تحقیق

فرضیههاي تحقیق
در راستای هدف پژوهش و برای بررسی روابط میان متغیرهای مورد مطالعه دو فرضیهی اصلی و ده
فرضیه فرعی تدوین شد .فرضیههای اصلی پژوهش به صورت ذیل بیان میشود:
فرضیهی اول« :اثربخشی روابط» بین کارکردهای بازاریابی بین المللی -منابعانسانی در بنگاههای
تولیدی رابطهی مثبتی با «اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی» دارد.
فرضیهی دوم« :تعارض میانکارکردی» بین کارکردهای بازاریابی بین المللی -منابعانسانی در
بنگاههای تولیدی رابطهی منفی با «اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی» دارد.
فرضیههای فرعی پژوهش نیز همچنانکه از نمودار  6استنباط میشود روابط میان متغیرهای
مستقل و دو بعد متغیر «کیفیت روابط» را نشان میدهد .پنج مورد از این فرضیهها رابطهی مثبت بین
متغیرهای مستقل و متغیر «اثربخشی روابط» را بیان میکند و پنج فرضیهی دیگر بیانگر رابطهی منفی
بین متغیرهای مستقل با متغیر «تعارض میانکارکردی» میباشد.
روششناسي تحقیق
تحقیق حاضــر به لحاظ روش در گروه تحقیقات توصــیفی از نوع پیمایشــی قرار میگیرد و به لحاظ
هدف ماهیتی کاربردی دارد .جامعه آماری این تحقیق را شـرکتهای صـادراتی تشکیل میدهند .که
نمایندگان آنها در همایش صادرات غیرنفتی کشور در آبان  6930در تبریز حضور داشته اند.
برای گردآوری دادهها از پرسـشنامهای حاوی  56سـؤال استفاده شد که مقیاس سنجش تمامی
سؤالها طیف  0امتیازی لیکرت با درجهبندی از «خیلیکم» تا «خیلیزیاد» بود .روایی ابزار گردآوری
دادهها با توجه به نظر متخصـصـان و خبرگان دانشـگاهی مطلوب ارزیابی شد .ضریب آلفای کرونباخ
محاسـبه شـده برای پرسـشنامهی پژوهش نیز حدود  %63بود که میزان پایایی قابل قبولی را نشان
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میدهد .ضـریب آلفای محاسبه شده برای هر یک از متغیرهای پژوهش و مقیاس مورد استفاده برای
ســنجش آنها به تفکیک در جدول  6ارائه شــده اســت .همانطورکه از جدول  6مشــخص اســت
سؤالهای مربوط به هریک از متغیرهای پژوهش نیز از پایایی مناسبی برخوردار میباشند.
جدول  :6مقیاس مورد استفاده برای سنجش هر متغیر
متغیر
ساختار مکانیکی
سیستم پاداش مشترک
حمایت مدیریت ارشد
روابط رسمی
تعامل اجتماعی
اثربخشی روابط
تعارض میان کارکردی
اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی

مقیاس
ساشکین و موریس ( )6325به نقل از مقیمی ()6921
سانگ و پیری ( )6332به نقل از چیمهانزی و مورگان ( )2550و
چیمهانزی ()2555
نوبل و ماکوا ( ،)6333صقفی( )6332به نقل از چیمهانزی و مورگان
( )2550و چیمهانزی ()2555
ون د ون و فری ( )6325به نقل از چیمهانزی و مورگان ( )2550و
چیمهانزی ()2555
مالتز و کولی ()2555
روکرت و والکر ()6326
جاورسکی و کولی ( )6339به نقل از چیمهانزی و مورگان (،)2550
چیمهانزی ( ،)2555مالتز و کولی ( )2555و منون ،جاورسکی و کولی
()6336
نوبل و ماکوا ( ،)6333میلر ( )6336به نقل از چیمهانزی و مورگان
( )2550و چیمهانزی ()2555

ضریب α
%62
%12
%26
%69
%29
%29
%25
%25

پردازش دادهها در پژوهش حاضــر در ســه ســطح  )6تحلیلهای تک متغیره؛  )2تحلیلهای دو
متغیره؛ و  )9تحلیلهای چند متغیره انجام میشود .در قسمت اول از شاخصهای مرکزی و پراکندگی
به ترتیب میانگین و انحراف معیار جهت ایجاد تصـــویری کلی از متغیرهای تحقیق در جامعهی مورد
مطالعه محاسبه میشود .سپس برای تحلیلهای دو متغیره با توجه به نوع متغیرهای پژوهش که همه
رتبهای از نوع چند ارزشـی میباشـند ،آزمون همبسـتگی رتبهای اسپیرمن مورد استفاده قرار میگیرد.
درنهایت نیز برای بخش سـوم و تحلیلهای چند متغیره از رگرسیون مرحلهای بهمنظور بررسی روابط
علّی میان متغیرهای مستقل و وابسته و نیز سنجش اعتبار کلی مدل پژوهش استفاده خواهد شد.
يافتههاي تحقیق
این بخش نتایج تحلیلهای آماری صورت گرفته روی دادههای گردآوری شده از جامعه مورد مطالعه
را دربرمیگیرد .در همین راستا جدول  2نتایج تحلیلهای آمار توصیفی را نشان میدهد.
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جدول  :2نتایج تحلیلهای آمار توصیفی
آماره
متغیر
ساختار مکانیکی
سیستم پاداش مشترک
حمایت مدیریت ارشد
روابط رسمی
تعامل اجتماعی
اثربخشی روابط
تعارض میان کارکردی
اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی

میانگین

انحراف معیار

9/16
2/36
9/59
2/29
2/69
9/55
2/00
9/55

5/05
5/35
5/30
5/09
5/60
5/65
5/66
5/25

از موارد قابل توجه در جدول  2میتوان به متغیر «تعامل اجتماعی» اشاره کرد .میانگین 2/69
سطح پایین این متغیر در روابط میان کارکردهای بازاریابی بین المللی ـ منابعانسانی را نشان میدهد.
نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن در خصوص روابط دو به دوی متغیرها با یکدیگر در جدول  9ارائه
شده است .سطح اطمینان در این آزمون  %30میباشد.
جدول  :9نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن
متغیر j
متغیر i
ساختار مکانیکی
سیستم پاداش مشترک
حمایت مدیریت ارشد
روابط رسمی
تعامل اجتماعی
اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی

تعارض میان کارکردی

اثربخشی روابط
عدم تأیید رابطه
تأیید رابطه مثبت (5/090
تأیید رابطه مثبت (5/516
عدم تأیید رابطه
تأیید رابطه مثبت (5/513
تأیید رابطه مثبت (5/152

= )r
= )r
= )r
= )r

تأیید رابطه منفی ()r = -5/060
تأیید رابطه منفی ()r = -5/905
عدم تأیید رابطه
تأیید رابطه منفی ()r = -5/231
تأیید رابطه منفی ()r = -5/922
تأیید رابطه منفی ()r = -5/025

همانطورکه از جدول  9مشخص است به غیر از سه مورد رابطهی دو به دوی تمامی متغیرها با
یکدیگر تأیید میشود .که نشان دهندهی روایی متغیرهای انتخاب شده برای موضوع پژوهش میباشد.
برای آزمون فرضیههای پژوهش حاضر تحلیل رگرسیون طی سه مرحله صورت گرفته که نتایج آنها
در جدولهای  5و  0و  1ارائه شده است.
جدول  :5نتایج آزمون رگرسیون مرحلهی اول (متغیر وابسته «اثربخشی روابط»)
مدل 6
ساختار مکانیکی
سیستم پاداش مشترک
حمایت مدیریت ارشد
روابط رسمی
تعامل اجتماعی

Beta
-5/533
5/905
5/262
5/523
5/261

مقدار ویژه ()sig
5/092
5/525
5/551
5/296
5/562

VIF
6/323
6/250
6/319
6/552
6/219
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با توجه به جدول  5و برمبنای ضرایب بتا و مقادیر ویژهی محاسبه شده  9فرضیه از  0فرضیهای که
رابطهی مثبت بین متغیرهای مستقل مورد مطالعه و بعد «اثربخشی روابط» از متغیر «کیفیت روابط»
را بیان میکردند ،تأیید میشود .به عبارت دیگر متغیرهای «سیستم پاداش مشترک ،حمایت مدیریت
ارشد و تعامل اجتماعی» رابطهی مثبت و معنیداری با «اثربخشی روابط» میان کارکردهای بازاریابی
بین المللی -منابعانسانی دارند .چون ضریب بتای محاسبه شده برای آنها مثبت و مقدار ویژه متناظر
هر یک کمتر از  5/50میباشد .مقادیر محاسبه شده برای شاخص  VIFنیز وجود مشکل همخطی
مرکب بین متغیرهای مستقل را رد میکند .چون این رقم برای هر متغیر کمتر از  2میباشد (اسالتر،
هالت و اولسون.)2565 ،6
بر مبنای جدول  0از میان  0فرضیهی فرعی دیگری که بیانگر رابطهی منفی بین متغیرهای
مستقل پژوهش و بعد «تعارض میانکارکردی» از متغیر «کیفیت روابط» بودند 9 ،فرضیه مورد تأیید
قرار میگیرد .به عبارت دیگر متغیرهای «ساختار مکانیکی ،روابط رسمی و تعامل اجتماعی» رابطهی
منفی و معنیداری با «تعارض میانکارکردی» بین کارکردهای بازاریابی بین المللی -منابعانسانی دارند.
مشکل همخطی برای این قسمت از مدل نیز با توجه به ضرایب شاخص  VIFوجود ندارد و ضرایب
بتای محاسبه شده تحت تأثیر همخطی بین متغیرهای مستقل قرار نمیگیرد .جدول  1نتایج تحلیل
رگرسیون در مرحله سوم برای آزمون فرضیههای اصلی تحقیق را نشان میدهد.
جدول  :0نتایج آزمون رگرسیون مرحلهی دوم (متغیر وابسته «تعارض میانکارکردی»)
مدل 2
ساختار مکانیکی
سیستم پاداش مشترک
حمایت مدیریت ارشد
روابط رسمی
تعامل اجتماعی

Beta
-5/065
-5/261
5/595
-5/256
-5/262

مقدار ویژه ()sig
5/552
5/266
5/652
5/591
5/553

VIF
6/361
6/699
6/202
6/505
6/255

جدول  :1نتایج آزمون رگرسیون مرحلهی سوم (متغیر وابسته «اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی»)
مدل 9
اثربخشی روابط
تعارض میان کارکردی

Beta
5/565
-5/551

مقدار ویژه ()sig
5/556
5/556

VIF
6/659
6/659

همانطورکه از ضرایب بتا و مقادیر ویژهی محاسبه شده در جدول  1مشخص است هر دو فرضیهی
اصلی تحقیق با سطح اطمینان  %33تأیید میشود .به عبارت دیگر «اثربخشی روابط» بین کارکردهای
1. Slater, Hult and Olson
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بازاریابی بین المللی -منابعانسانی رابطهی مثبت و معنیدار با «اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی»
و «تعارض میانکارکردی» بین کارکردهای بازاریابی بین المللی -منابعانسانی رابطهی منفی و معنیدار
با « اثربخشی اجرای استراتژی بازاریابی» دارد .با توجه به ضرایب شاخص  VIFمشکل همخطی
برای این مرحله نیز وجود ندارد.
نمودار  2نتایج کلی تحقیق حاضر را نشان میدهد .در این نمودار خطوط ممتد نشان دهندهی
مسیرهایی است که طی آن اثرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأیید شده است .درحالیکه خطوط
نقطهچین معرف مسیرهایی است که تأثیرگذاری در آنها تأیید نشده است.
ساختار مکانیکی
کیفیت روابط
سیستم پاداش مشترک
اثربخشی روابط
اثربخشی اجرای
استراتژی بازاریابی

حمایت مدیریت ارشد
تعارض میانکارکردی

روابط رسمی
تعامل اجتماعی

نمودار  :2نحوه ی تأثیرگذاری متغیرهای مستقل موجود در مدل مفهومی بر متغیرهای وابسته

نتیجهگیري و پیشنهادها
تحقیق حاضــر با هدف بررســی رابطهی هماهنگی کارکردهای بازاریابی بین المللی -منابعانس ـانی با
اثربخشـی اجرای استراتژی بازاریابی در بافت شرکتهای صادراتی انجام شد .یافتههای اصلی تحقیق
روابط مفروض بین متغیرهـای پژوهش را تأیید میکند .در این راســـتا با توجه به آزمون رگرســـیون
مرحله اول و دوم مشــخص میشــود که از میان متغیرهای مســتقل پژوهش متغیر «ســیســتم پاداش
مشــترک» قویترین رابطهی مثبت را با «اثربخشــی روابط» و متغیر «ســاختار مکانیکی» قویترین
رابطهی منفی را با «تعارض میانکارکردی» دارند.
از طرف دیگر با توجه به نتایج آزمون رگرســـیون در مرحلهی ســـوم میتوان گفت که بهمنظور
دســتیابی به اثربخشــی در اجرای اســتراتژی بازاریابی ایجاد روابط اثربخش بین کارکردهای مختلف
ارزشمند است؛ اما همزمان باید تالشهایی نیز بهمنظور کاهش تعارض بین واحدهای کارکردی انجام
داد.
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همچنین با تحلیلهای رگرسـیونی در خصـوص متغیرهای مستقل پژوهش مشخص میشود که
«ساختار مکانیکی» و «روابط رسمی» تأثیری بر اثربخشی روابط بینکارکردی ندارند؛ در مقابل آنها
مکـانیزمهای مفیدی برای کاهش تعارض بینکارکردی میباشـــند .چون به محدود کردن اختالفات
شدیدی که میتواند بین این کارکردها ایجاد شود ،کمک می کنند .همچنین از بین پنج متغیر مستقل
پژوهش تنها متغیر «تعامل اجتماعی» هر دو بعد اثربخشـی و تعارض در روابط بین کارکردی را تحت
تأثیر قرار میدهد .تعامل اجتماعی به حدودی که اعضـای یک سازمان در محیط اجتماعی غیرمرتبط
با کار با یکدیگر تعامل میکنند ،اشـاره دارد .در سازمانی که اعضای آن تعامل های اجتماعی مختلفی
با همدیگر دارند ،روابط کاری مطلوب و متقابالً ارضاکننده و مؤثر ارزیابی میشود .که علیرغم اهمیت
این متغیر ،در جامعهی مورد بررسی با توجه به نتایج آمار توصیفی میزان تعاملهای اجتماعی کارکنان
بازاریابی -منابعانسانی در حد پایینی ارزیابی شده بود.
نتایج تحلیلهای رگرسـیونی همچنین نشـان میدهد که «سـیستم پاداش مشترک» و «حمایت
مدیریت ارشــد» تأثیر معنیداری بر اثربخشــی روابط بین کارکردی دارند ،درحالیکه این امر در مورد
تعارض میانکارکردی تأیید نمیشود.
لمنیر-فیتزهاق ،مسـی و پیرسی ( )2566در پژوهش خود نشان دادند که حمایت مدیران ارشد در
ایجاد هماهنگی و کاهش تعارض میان کارکردهای بازاریابی و فروش دارای نقش اســاســی اســت.
همچنین نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از رابطه مثبت سیستم پاداش مشترک با میزان همکاری
کارکردهای مذکور میباشد اما لزوما به کاهش تعارضات میان کارکردی منجر نمیشود.
در پژوهش چیمهانزی و مورگان ( )2550رابطه مثبت اثربخشی روابط و رابطه منفی تعارض میان
کارکردهای بازاریابی و منابع انســانی با اثربخشــی اجرای اســتراتژی بازاریابی تایید گردید .همچنین
نتایج نشـان داد که سـیسـتم پاداش مشترک و ارتباطات نوشتاری ،ارتباطی با اثربخشی روابط ندارند.
نتایج همچنین حاکی از عدم وجود رابطه معنادار میان ادغام غیر رســـمی ،حمایت مدیریت ارشـــد و
روابط بین فردی میباشد.
چیمهانزی ( )2555نیز در پژوهش خود نشـان داد که فراوانی ارتباطات نوشتاری بین کارکردهای
بازاریابی و منابع انسـانی ارتباطی با اثربخشی پیادهسازی استراتژی ندارد اما رابطه مثبت ارتباط فردی
و اثربخش بودن اجرای اسـتراتژی به تایید رسید .همچنین نتایج نشان داد که تعارض میان کارکردها
اثر منفی بر اثربخشـی اجرای اسـتراتژی خواهد گذاشـت .هرچند رابطه منفی حمایت مدیریت ارشد و
تعارض به اثبات نرسید ،نتایج تایید کننده رابطه منفی سیستم پاداش مشترک و تعارض میباشد.
بـه طور خالصـــه یـافتـههـای پژوهش تأیید میکند که بنگاهها با هماهنگ کردن کارکردهای
بازاریابی بین المللی -منابعانسانی قادر به کسب مزیت رقابتی در اجرای استراتژی بازاریابی هستند .به
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عبارت دیگر میتوان گفت که هماهنگی بین واحدهای بازاریابی و منابع انســانی منجر به همنیروزایی
شده و بنگاههای تولیدی را قادر میسازد تا در حیطهی رقابتی خود موقعیت ممتازی بهدست آورند.
با توجه به نتایج پژوهش که کاهش تعارض میانکارکردی و افزایش اثربخشــی رابطه را همزمان
در اثربخشـی اجرای استراتژی بازاریابی مؤثر میداند ،موارد زیر به مدیران بنگاههای تولیدی پیشنهاد
میشود:
 )6سیستمی برای پرداخت پاداشها تنظیم شود که در آن پاداش کارکنان بر مبنای عملکرد مشترک
واحدهای مختلف ازجمله بازاریابی و منابع انسانی محاسبه و پرداخت گردد.
 )2مسـابقههای ورزشـی و مراسـم و گردهماییهای مختلف با توجه به مناسبت های ملی و مذهبی
برای افزایش سطح تعامل اجتماعی میان کارکنان برگزار شود.
 )9بـا مدون و روشمند کردن نحوه روابط میان کارکردهای بازاریابی بین المللی -منابع انســـانی از
مزایای آن در جهت کاهش تعارض میانکارکردی استفاده شود.
 )5مدیریت ارشد سازمانها با اقداماتی از قبیل تشویق همکاری بین بخشی به جای اقدامات انفرادی
و برگزاری جلســههای مشــترک با اعضــای واحدهای بازاریابی و منابع انســانی جهت تســهیل
برنامهریزی و روابط میان این واحدها نقش خود را دراین زمینه ایفا نمایند.
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