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چکیده

جوامع دانشگاهی و تجاری دربــاره چالشهای فزاینده به وجود آمده دربــاره موقعیت و جایگاه بخش بازاریابی در داخل سازمانها اتفاق
نظر دارند .متخصصان و دانشگاهیان معتقدند که علیرغم نقش مهم بخش بازاریابی در اثرگذاری بر تصمیمات استراتژیک ،بهعلت عدم
پاسخگویی و مشروعیت داخلی ،این بخش از حمایتها و تشویقهای الزم از طرف مدیران ارشد برخوردار نیست .هدف مطالعه حاضر تبیین
روابط بین پاسخگویی و مشروعیت داخلی بازاریابی با عملکرد شرکت میباشد .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی -همبستگی است .ابزار
گردآوری دادهها یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته ،دارای طیف پنج گزینهای لیکرت است که در میان نمونه آماری شامل 315نفر از مدیران
میانی و کارمندان  35شرکت صاحب برند در صنایع پوشاک ،لوازم خانگی ،صوتی و تصویری و مبلمان توزیع گردیده است .دادههای گردآوری
شده با استفاده از مدل معادالت ساختاری تحلیل گردیده است .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پاسخگویی داخلی بخش بازاریابی سا
ل
ا
و
ل
تاثیر مثبت و معناداری بر مشروعیت داخلی آن و متعاقبا عملکرد شرکت داشته است .به بیان دقیقتر با افزایش پاسخگویی بخش بازاریابی ،شمار
ز ه اول
مشروعیت آن بخش در بین سایر بخشها افزایش یافته و این امر منجر به بهبود عملکرد شرکت می شود  .این در حالی است که با اینکه تاثیر م
ستان
1392
مثبت و معنادار مشروعیت بخش بازاریابی بر همکاری و تسهیم دانش سایر بخشها با بخش مذکور تایید شد ولی تنها همکاری تاثیر مثبت و
معنادار خود را بر عملکرد شرکت نشان داد.

واژگان کلیدی :بخش بازاریابی ،پاسخگویی ،مشروعیت ،تمایل به همکاری ،تمایل به اشتراک گذاشتن دانش و معلومات،
عملکرد شرکت
 .1نویسنده مسئول ،ایمیلemail: shiva_yazdanfar@yahoo.com:
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اهمیت  و پاسخگویی بخش بازاریابی در شرکتها همواره مورد بحث مدیران صنایع و سازمانهای مختلف بوده
است .در بعضی از شرکتها ،بازاریابی صرفا یکی از واحدهای شرکت بوده و کلیه واحدها در شرکت جایگاهی
یکسان دارند و هیچ کدام وظیفه رهبری را برعهده ندارند .در شرایط ایــدهآل ،کلیه امور باید برای رسیدن به
اهداف کلی شرکت با هم ترکیب شوند .ولی در عمل ،روابط بین واحدها مملو از اختالفنظر و سوءتفاهم است.
بعضی از بازاریابان عقیده دارند که در موسسات و شرکتها ،کار اصلی با بخش بازاریابی است .از نظر مفهوم
بازاریابی و مفهوم آن ،شرکت عالقهمند است که کلیه امور در جهت رضایت مصرف کننده ،باهم ترکیب شوند.
واحد بازاریابی به نظر مصرف کننده توجه زیادی دارد ولی سایر بخشها به امور محوله به خود اهمیت میدهند
و بعید به نظر می رسد که نسبت به ترکیب تالشهای خود به نفع دایره بازاریابی از خود رغبتی نشان دهند(کاتلر
و آرمسترانگ .)1999،آثار مکتوب درباره بازاریابی ،نگرانیهایی را در خصوص کاهش تأثیر بخش بازاریابی در
اند(ورهوف و لیفالنگ2009،؛وبسترو همکاران .)2005،عدم مشروعیت و پاسخگویی
داخل سازمان مطرح کرده ِ
بخش بازاریابی ،موجب تضعیف اعتبار آن در داخل شرکت شده ،جایگاهش را تهدید میکند ،و حتی وجود آن را
به عنوان یک قابلیت سازمانی مجزا زیر سوال میبرد(اسلیوان و آبال.)2007،
متخصصان دربــاره جایگاه بازاریابها در داخل سازمان نگرانیهایی را ابــراز میکنند و بیان میدارند که
ً
بازاریابها در داخل سازمانها احترام و حرمت کمی دارند(کالرک )2008،و این موضوع مطمئنا چالشهایی را
برای بازاریابان پدید میآورد و استراتژی سازمانها را تحت تأثیر قرار میدهد .در بسیاری از کسبوکارها ،بازاریابی
ُ
به عنوان یک مرکز هزینه تلقی میشود(گلداسمیت .)2009،بسیاری از مدیران ارشد در زمان بحرانهای اقتصادی
نقد شرکت را به جای سهم بازار
بیدرنگ بودجههای بخش بازاریابی را قطع میکنند ،به این امید که گردش پول ِ
بخشند(کلچ و ُجک.)2009،
و فروش فراینده بهبود
ِ
مطالعات قبلی بیشتر به بررسی پاسخگویی بخش بازاریابی پرداختهاند(برای مثال،مورمان و روست1999،؛
ورهوف و لیفالنگ )2009،و مشروعیت این بخش در داخل سازمان کمتر مورد توجه قرار گرفته است .این در
حالی است که در مطالعه موجود به طور خاص به بررسی مشروعیت داخلی بخش بازاریابی و تأثیر پاسخگویی و
مشروعیت بخش بازاریابی در عملکرد شرکت پرداخته شده است.
مطالعه حاضر مکملی برای پژوهش ارائه شده توسط پارک و همکاران( )2011میباشد .این پژوهشگران در
مطالعهی خود با بکارگیری تئوریهای سازمانی و مشروعیت یک مدل مفهومی را ارائه دادند که مبین میزان
اثرگذاری عدم پاسخگویی و مشروعیت داخلی بخش بازاریابی بر ایجاد مانع در تمایل سایر بخشها به همکاری و
تسهیم دانش و معلومات با بخش مذکور است .لذا در تحقیق حاضر نویسندگان به بررسی بخشی از مدل پرداخته
و در پی تبیین روابط بین برخی از متغیرهای معرفی شده توسط این پژوهشگران هستند .پژوهش حاضر به دنبال
دستیابی به سه هدف زیر است:
الف) بررسی میزان تاثیر پاسخگویی بخش بازاریابی بر مشروعیت آن؛
ب) بررسی میزان تاثیر مشروعیت بخش بازاریابی بر تمایل سایر بخش ها به همکاری و به تسهیم دانش با بخش
مذکور؛
ج) اظهارنظر درب ــاره مـیــزان تاثیر تمایل سایر بخشها بــه همکاری و تسهیم دانــش بــا بخش بــازاریــابــی بر
عملکرد شرکت.

-2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
نظریههای سازمانی و مشروعیت به دنبال بررسی میزان تاثیر پاسخگویی بخش بازاریابی بر مشروعیت این
بخش در داخــل سازمان از دیدگاه سهامداران خــارج از سازمان هستند .براساس نظریههای سازمانی ،رفتار
اقتصادی قابلقبول در سازمانها بر اساس چارچوبهای اجتماعی ناشی از هنجارها و ارزشها تعریف میشوند.
محدودیتهای ایجاد شده به لحاظ اجتماعی درباره سازمان موجب محدود شدن یا توجیه اجتماعی انتخابهای
ُ
آنها میشود (الیور .)1997 ،براساس دیدگاه پارسونز( )1960و وبر( )1978مفهوم مشروعیت سازمانی در مرکز این
دیدگاه سازمانی نهفته است .بر اساس آثار و شواهد نظری موجود ،مشروعیت سازمانی مبین میزان محدودیت یا
اعطای اختیار به افراد سازمان است(ساچمن .)1995 ،ارزشها نقش بسیار مهمی در سازمان ایفا میکنند ،آنها
موجب مشروعیت بخشی و نیز هدایت رفتار افرادی  میشوند که به این ارزشها پایبندند(وتن ،کمرون.)1998،
دیدگاههای مختلفی در مورد مشروعیت سازمانی وجود دارد .برخی از مطالعات نشان میدهند که تجارتها
تحت حکمی از جانب جامعه عمل میکنند؛ اگر تجارت این قوانین کارهای درست را انجام ندهد جامعه میتواند
آن حکم مشروع بودن آنها را پس بگیرد(ویلکیسون1983،؛گوتری و پارکر.)1989،
مشروعیت یکی از مفاهیم و منابعی است که سازمان باید از محیط خود بدست آورد .در واقع مشروعیت
چیزی است که در درون سازمان رد و بدل می شود(تیلینگ .)2005،پارسونز( )1956بیان میکند که مشروعیت
سازمانی ارزیابی اجتماعی از سودمندی سازمان و خروجیهای آن است و معتقد است که سازمان برای تضمین
ُ
ـورر( )1971نیز بیان میکند که مشروعیت فرآیندی است که از
مشروعیتش اقدامات خاصی را انجام میدهد .مـ ِ
طریق آنها سازمان به دنبال توجیه حق خود برای بودن در یک سیستم هم طراز یا برتر است.
اسکات( )1991نیز مشروعیت را به عنوان برآیندی از هماهنگی بین سازمان و محیط فرهنگیاش تعریف
میکند و بیان میکند که سازمانها زمانی مشروع و قانونی هستند که قابل درک باشند .پژوهش حاضر براساس
تعریف ساچمن( )1995از مشروعیت سازمانی ارائه شده است .وی مشروعیت را یک فرض یا درک عمومی میداند
که با توجه به هنجارها ،ارزشها ،عقاید و تعاریف اعمال یک موجود مطلوب ،خوب ،یا متناسب به وجود آمده
است.
در صورت توجه به تقاضاهای مطرح شده توسط مخاطبان ،آنها سازمان را مشروع دانسته و از فعالیت هایش
حمایت میکنند(پارک و همکاران.)2011،
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سازمانی که بر اساس فرهنگ یا فشارهای اجتماعی اداره و ارزیابی شود ،مشروع در نظر گرفته میشود .این
رویکرد سازمانی نسبت به مشروعیت با تمرکز بر تقاضاها و انتظارات اجتماعی میتواند رابطهی بین پاسخگویی و
مشروعیت را تبیین نماید(پارک و همکاران .)2011،مارکوس( )1973معتقد است که تقاضاها و انتظارات جامعه  ،
مشروعیت مشترک بین بخشها را تعیین میکنند .ماتیو( )1993این تعریف را گسترش داده و بیان میکند
که تمامی بخشهای سازمان نیازمند توجیه جامعه دربــارهی عملکرد خود هستند .بخش بازاریابی از طریق  
پاسخگویی صادقانه و جدی به این تقاضاها ،به مشروعیت در داخل سازمان دست یابد .وبستر و همکاران()2005
با تأ کید بر اینکه ناتوانی بخش بازاریابی در مستند کردن اثرات مثبتش بر عملکرد شرکت میتواند منجر به کاهش
بودجهی بخش بازاریابی شود ،از چنین استداللی حمایت میکنند.
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مشروعیت از نقطه نظر دیدگاه استراتژیکی ،منبعی کارکردی است که سازمان میتواند آنرا کنترل کرده یا با
بکارگیری آن برای فعالیتهایش از طرف جامعه حمایت و پشتیبانی کسب کند(داولینگ و پفر .)1975،میلز
( )1980نیز مشروعیت را به عنوان راهی برای مدیریت روابط سازمان -محیط تلقی میکند .در واقع مشروعیت  
بخش بازاریابی از طریق درک سهامداران داخلی از هماهنگ بودن ارزشهــای مشترک و فعالیتهای بخش
بازاریابی با هدف سایر حوزههای کارکردی در سازمان و تسهیم این اشترا کات تعیین میشود.
در شرایط گوناگون ،بخش بازاریابی باید برای منابع کم شرکت -هم ملموس وهم غیر ملموس -با سایر
بخشها رقابت کند(فرانکویک و همکاران .)1994،این در حالی است که مقایسهی مستقیم و اهداف متفاوت،
این رقابت را تشدید میکنند(لی.)2001،
درک اینکه بخش بازاریابی موجب دستیابی به اهــداف جمعی میشود نه منافع شخصی ،تمایل سایر
ً
بخشها برای حمایت از فعالیتهای بخش بازاریابی را افزایش میدهد(شین و ما .)1991،متعاقبا ،مشروعیت
بخش بازاریابی موجب تقویت این امر میشود که  بخش مذکور قسمتی از یک کل است که برای رسیدن به
اهداف مشترک با هم کار می کنند(نو .)2009،بنابراین این مفهوم حمایت سایر بخش ها را برای فعالیت های
بازاریابی تشدید می کند.
همکاری بخشها و تسهیم دانش ،گرچه هر دو گویای تأثیر متقابل هستند ،اما مفاهیم متفاوتی را در بر دارند.
همکاری بخشها در واقع مبین همکاری میان اعضای واحدهای تجاری مختلف است ،که نشاندهندهی
وآتوآه-
شناخت واحدها از وابستگی متقابل آنان برای همکاری در جهت سودآوری سازمان ،میباشد(دی لوسا
ِ
گیما .)2007 ،این در حالی است که ،تسهیم دانش به انتشار و تبادل دانش و معلومات سازمانی اشاره دارد.
    شواهد و مدارک تجربی به وضوح تفاوت بین این دو دسته را نشان می دهند .علیرغم میزان زیاد همکاری
در میان واحدهای کارکردی ،شرکت های شناخته شده جهانی مثل" تویوتا" ُ
(س ِبک و همکاران ،)1998 ،ساوت
وست ایرالین ،و بی.ام.و(هفتهنامه کسب و کار )2006،برخی مکانیزمهای هماهنگ سازی را ارائه کردهاند که
برای حصول اطمینان از به تسهیم دانش بین واحدهای مختلف سازمان به جمعآوری اسناد و گزارشدهی
استاندارد شده و مالقات های رو در رو میپردازند .مطالعات مختلف نشان دادهاند که تلفیقی که فقط مستلزم
تسهیم اطالعات است نسبت به تلفیقی که مستلزم همکاری است ،تأثیر بیشتری بر موفقیت محصول جدید
دارد(تروی و همکاران .)2008 ،به عبارت دیگر ،برای حصول اطمینان از اینکه شرکتها مناسبترین اطالعات را
منتشر میکنند و به اشتراک میگذارند  برقراری مکانیزمهای همکاری به تنهایی کافی نمیباشد.
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مطالعات صورت گرفته نشان دادهاند که همکاری مزایای زیادی برای توسعهی محصوالت جدید دارند(کاهن
ً
و منتزر1998 ،؛سانگ و پاری .)1997،این شیوه همکاری ،عمدتا ریشه در استفاده صحیح از دانش و معلومات  
روور )1998،و نیز تکرار گفتگوها و جریان اطالعات در سازمان دارد(راندولف و ُپسنر .)1992،یک
(مادهاوان و ِگ ِ
کاسه کردن منابع و مهارتهای مربوط به کارکردهای مختلف ،همکاری منعطف نیروی کار را دربر دارند که این
امر ،امکان بکارگیری منابع سازمانی بیشتر را فراهم میکند(چوون و ِن ِیهم.)2010،
متخصصان در آثــار مکتوب مدیریت استراتژیک و بازاریابی بیان کردهاند که تسهیم دانــش و معلومات
ـوس ــر ،)1992،یادگیری
ب ــرای دستیابی بــه نتایج مـتـعــددی از جمله موفقیت محصول جدید(گریفین و ه ـ ِ
ری و ِمیستر2004،؛لی )2008،اهمیت دارد .آثار محققان همچنین
سازمانی(هوبر ،)1991،و عملکرد کلی
ِ
شرکت(گ ِ

نشان میدهند که یکی از مهمترین مزیتهای رقابتی برای یک شرکت ،میزان توانایی شرکت در انتقال دانش به
ُ
تمام بخشها است(مالتز و کهلی.)1996،

-3روابط بین متغیرهای تحقیق و فرضیهها
 -1-3پاسخگویی بخش بازاریابی و مشروعیت آن

در صورتی که بخش بازاریابی پاسخگویی الزم برای گسترش فعالیتهای مطلوب و گفتگوهای اثربخش با
سهامدارانش را داشته باشد و بتواند موثر بودن فعالیتهایش را بر عملکرد شرکت نشان دهد ،میتواند مشروعیتش
را به اثبات برساند .کروسنو و همکاران( )2009در مطالعات خود به بررسی مشروعیت برند و توانایی تاثیرگذاری
آن بر رفتار مصرفکننده پرداختند .حیدرزاده و همکاران در سال  2010در پژوهشی با عنوان تاثیر ابعاد قدرت
اجتماعی برند براساس سطوح آمادگی ذهنی مشتریان بر تصمیم به خرید این طور بیان میکند که برندهایی
با حضور طوالنیتر در صنعت ،مشروعیت بیشتری در میان مصرفکنندگان دارند .این در حالی است که پارک و
همکاران( )2011تاثیر مثبت و معنادار پاسخگویی بخش بازاریابی بر مشروعیت بخش بازاریابی را تایید کردهاند.
لذا با توجه به مطالب بیان شده میتوان فرضیه زیر را مطرح ساخت.
فرضیه: 1پاسخگویی بخش بازاریابی در داخل شرکت تاثیر مثبت و معناداری بر مشروعیت آن بخش دارد.
 -2-3مشروعیت بخش بازاریابی و تمایل سایر بخش ها به همکاری و تسهیم دانش با آن بخش:

 -3-3تاثیر تمایل سایر بخش ها به همکاری و تسهیم دانش با بخش بازاریابی و عملکرد شرکت:

معیارهای گوناگونی برای بررسی عملکرد شرکت وجود دارند که از معیارهای ذهنی گردآوری شده براساس نظر
مدیران اجرایی تا معیارهای عینی گردآوری شده از منابع جانبی را در برمیگیرد .مطالعات گوناگونی به بررسی درک
ُ
ال2007،؛ورهوف و لیفالنگ )2009،یا
مدیران اجرایی از موفقیت واحدهای تجارت استراتژیک رقبا(اسیلیوان و ِآب
ِ
اهداف واحدهای تجارت استراتژیک(مورمان و روست )1999،پرداختهاند .سایر مطالعات با استفاده
مربوط به
ِ
از نرخ برگشت سود سهام و امــوال و معیارهای عینی ،هم معیارهای ذهنی و هم معیارهای عینی را انتخاب

سا
ل اول
شمار
ه اول
زم
ستان
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همانطور که گفته شد زمانی سایر بخشهای یک شرکت ،بخش بازاریابی را قسمتی از یک کل واحد از شرکت
میدانند و به ایفای نقش با آن برای رسیدن به اهداف شرکت میپردازند ،که بخش بازاریابی دارای مشروعیت
داخلی باشد .این مفهوم موجب حمایت سایر بخشها از فعالیتهای بخش بازاریابی میگردد .چاو و چن()2008
به بررسی نقش اعتماد اجتماعی و هدفهای تسهیم دانش در سازمان پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که
نقش مثبت و تاثیرگذار این عوامل در سازمانها میتواند تاثیر بسزایی در نگرش افراد به سمت تسهیم دانش و در
نتیجه تعامالت بیشتر افراد با هم داشته باشد .کیم و جو( )2008نیز در پژوهش دیگری به بررسی نگرش اعضای
هیئت علمی دانشگاهها نسبت به تسهیم دانش ،عوامل اعتماد میان اعضا ،روابط اجتماعی باز افراد با یکدیگر
و وجود سیستمهای  مشوق در دانشگاهها در تسهیم دانش موثر پرداخته و تاثیر مثبت و معناداری میان اعتماد
و همکاری اعضا بر نگرش آنها نسبت به تسهیم دانش را ارائه کردهاند .با توجه به موارد مطرح شده و مطالعات
موجود میتوان فرضیات زیر را ارائه کرد:
فرضیه  :2مشروعیت بخش بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری بر  تمایل سایر بخشها به همکاری با بخش
بازاریابی دارد.
فرضیه  :3مشروعیت بخش بازاریابی تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل سایر بخشها به اشترا کگذاشتن و
معلومات با بخش بازاریابی دارد.
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جدول :2نتایج آزمون بارتلت جهت کفایت نمونه
مقدار آماره  KMO
نتایج
آزمون بارتلت

جدول:1مقادیر آلفای کرونباخ

0/725

سازه ها

تعداد سواالت

آلفای کرونباخ

کای دو

1481/85

پاسخگویی بازاریابی

5

0/762

درجه آزادی

300

مشروعیت بازاریابی

4

0/698

سطح معناداری

0/000

تسهیم دانش و معلومات

5

0/863

همکاری

5

0/747

عملکرد شرکت

5

0/755

کل متغیرها

24

0/827

ُ
میکنند (ا ُسلیوان و ِآبال .)2007،در این تحقیق رویکرد مورمان و روست( )1999در اندازهگیری عملکرد شرکت در
راستای ابعاد مالی ،روابط مشتری ،و عملکرد محصول جدید ،مورد توجه قرار گرفته است.
پژوهش مالتز و کهلی ( )1996نشان داد که مزیت رقابتی شرکت در توانایی شرکت برای تسهیم دانش در
تمام بخشها نهفته است .همکاری نیز در استفاده صحیح از دانش و معلومات سازمانی ریشه دارد .لذا پرواضح
است که هرچه بخشهای یک شرکت با هم همکاری داشته باشند و دانش و معلومات به طور گستردهتر بین
بخشهای مختلف شرکت مبادله شود ،مزیت رقابتی شرکت افزایش یافته و به طبع بهبود عملکرد آن شرکت را در
پی دارد .پارک و همکاران( )2011در مدل ارائه شده پژوهش خود به تاثیر مثبت و معنادار همکاری و تسهیم دانش
بر عملکرد شرکت تاکید دارند .با توجه به این موارد میتوان فرضیات زیر را مطرح کرد:
فرضیه  :4تمایل سایر بخشهابه همکاری تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت دارد.
فرضیه  :5تمایل سایر بخشهابه تسهیم دانش تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شرکت دارد.
 -4-3مدل مفهومی پژوهش
سا
ل اول
شمار
ه اول
زم
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براساس مطالعات مطرح شده و فرضیات موجود میتوان مدل مفهومی را به صورت  نمودار  1ارائه کرد.

فرضیه چهارم

تمایل برای همکاری با
بخش بازاریابی

مشروعیت داخلی
بخش بازاریابی

عملکردشرکت

فرضیه پنجم

فرضیه دوم

تمایل برای تسهیم دانش و معلومات
با بخش بازاریابی

فرضیه  سوم

نمودار  :1مدل مفهومی پژوهش

فرضیه اول

پاسخگویی
بخش بازاریابی

-4روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از منظر هدف ،پژوهشی کاربردی و از منظر روش پژوهش از نوع توصیفی -همبستگی است.
 1-4جامعه آماری

جامعه آمــاری پژوهش حاضر کلیه مدیران میانی و کارمندان فعال در صنایع پوشاک ،لــوازم خانگی ،صوتی و
تصویری و مبلمان است که  315نفر از آنها از  35شرکت صاحب برند انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند .
روش نمونهگیری پژوهش تصادفی ساده است.
 2-4روش و ابزارهای گردآوری دادهها

در این پژوهش برای گردآوری اطالعات مورد نیاز از روشهای کتابخانهای و میدانی استفاده شده است که ابزار آن
فیشبرداری به منظور استخراج و تدوین اطالعات مربوط به موضوع میباشد .همچنین یک پرسشنامه پژوهشگر
ساخته طراحی شده و در میان اعضای نمونه توزیع گردید .از آنجایی که پرسشنامه با توجه به شاخصهای مطرح
شده برای هر عامل توسط محقق تدوین گردیده ،روایی پرسشنامه از نوع روایی محتوایی است که با استفاده از
نظر خبرگان دانشگاهی و صنعت مورد تایید قرار گرفت .پرسشنامه دارای طیف لیکرت  5گزینهای از خیلی کم
تا خیلی زیاد است .در این پژوهش از آزمون آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی دادهها استفاده شد .از آنجاکه
مقادیر آلفای کرونباخ اغلب متغیرها از  0/7بیشتر است لذا پایایی پرسشنامه تایید میشود .نتایج مربوط به آلفای
کرونباخ متغیرها و پرسشنامه در جدول 1ارائه شده است .همچنین جهت اطمینان از کفایت نمونه آزمون بارتلت
استفاده شد که نتایج آن در جدول  2ارائه شده است.
براساس نتیجه آزمون  KMOکه مقدار آن برابر با  0/725میباشد ،دادههــای مطالعه قابل تقلیل به تعدادی
عاملهای زیربنایی و بنیادی میباشند.
همچنین ،نتیجه آزمون بارتلت ( )1481.85که در سطح خطای کمتر از  0/01معنیدار است ،نشانگر آن
است که ماتریس همبستگی بین گویهها ،ماتریس همانی و واحد نبوده و از یک طرف بین گویههای داخل هر
عامل همبستگی باالیی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویههای یک عامل با گویههای عامل دیگر ،هیچگونه
همبستگی مشاهده نمیشود .این رو کفایت نمونه پژوهش حاضر مطلوب است.

-5یافتهها
در میان پاسخدهندگان پژوهش %28.7زن و  %71.3مرد بودند و از این نظر سنی نیز %23.1 ،دارای سنی کمتر از
 25سال %59.3 ،بین  25تا  35سال %12.1 ،بین  35تا  45سال و  %5.5نیز دارای سنی بیشتر از  45سال بوده اند.
از منظر سطح تحصیالت پاسخ دهندگان  %6.8دارای تحصیالت زیر دیپلم %22.5 ،دیپلم %21.2 ،فوق دیپلم،
 %45.3لیسانس و  %4.2نیز فوق لیسانس بودهاند .نتایج کامل آمار توصیفی در جدول 3ارائه شده است.
در جدول  4نیز میانگین و انحراف معیار مربوط به تمامی متغیرها ارائه شده است.
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 1-5توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
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جدول  :3نتایج آمار توصیفی
فراوانی

شاخص
جنسیت

سن

%28/7

%71/3

زیر  25سال

بین  25تا 35

بین  35تا  45سال

بیشتر از  45سال

%23/1

%59/3

%12/1

%5/5

زیر دیپلم
مدرک تحصیلی

زن

مرد

%6/8

دیپلم

فوق دیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

%22/5

%21/2

%45/3

%4/2

جدول :4مقادیر میانگین و انحراف معیار متغیرها
کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

پاسخگویی بخش بازاریابی

10

25

18/42

2/61

مشروعیت داخلی بخش بازاریابی

7

20

18/07

2/96

تمایل به همکاری

11

25

18/96

2/87

تمایل به تسهیم دانش

10

25

20/41

2/85

عملکرد شرکت

13

25

20/66

2/58

2-5نتایج همبستگی

به عنوان یافتههای جانبی پژوهش ،نتایج حاصل از همبستگی متغیرها نیز مورد بررسی قرار گرفت .در جدول5
نتایج همبستگی ارائه شده است.
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جدول:5نتایج همبستگی
پاسخگویی بازاریابی مشروعیت بازاریابی

تمایل به
همکاری

تمایل به تسهیم دانش عملکرد شرکت

پاسخگویی بازاریابی

1

مشروعیت بازاریابی

0.28

1

تمایل به همکاری

0.19

0.46

1

تمایل به تسهیم دانش

0.18

0.46

0.27

1

عملکرد شرکت

0.29

0.22

0.32

0.48

1

نتایج همبستگی بهگونهای است که میتوان بیان کرد که میان متغیرهای اصلی موجود همبستگی در سطح
معنیداری  0.99در حد مناسبی است که این امر امکان تحلیلهای بیشتر را فراهم میکند.

 3-5تحلیل عاملی تائیدی و آزمون برازش مدل

در این پژوهش برای  بررسی روایی سازه متغیرها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که نتایج نشان داد به طور
کلی مقادیر   tعاملی کلیه سؤاالت پژوهش در خارج از دامنه رد (بین  -1.96تا  )1.96در سطح معنیداری  0.95قرار
داشتند .همچنین برای ارزیابی نیکویی برازش مدل از معیارهای RMR, NFI, NNFI, CFI, IFI, RFI, AGFI,
 ,GFI, RMSEAاستفاده شده است  .به طور کلی نتایج آمارهها بیانگر برازش مطلوب مدل بوده و این امر موجب
قابل اتکاشدن نتایج حاصل از مدل پژوهش میشود.
جدول :6شاخصهای نیکویی برازش
مدل

RMR

NFI

NNFI

CFI

IFI

RFI

AGFI

GFI

χ2
−
Df

RMSEA

کلی

0/071

0/92

0/92

0/94

0/94

0/93

0/92

0/90

1/69

0/046

 4-5مدل ساختاری و بررسی فرضیات

پس از تایید برازش مدل ،در این بخش ،مدل ساختاری که نشانگر ارتباط بین متغیرهای مکنون پژوهش است،
ارائه شده است .مدل ساختاری پژوهش ،با کاربرد نرم افزار لیزرل بدست آمده است.
نتایج کلی مربوط به مقادیر  t-valueو ( βضریب استاندارد) در جدول  7ارائه شده است .با مدنظر قرار دادن
مقادیر  value-tمشخص میشود که به دلیل قرار داشتن این مقدار در خارج از محدوده( -1.96تا  ،)1.96فرضیه
اول مورد تایید قرار گرفته است .به عبارت دیگر پاسخگویی بازاریابی با ضریب معناداری0/61و مقدار =4t/61
تاثیر مثبت و معناداری بر مشروعیت بازاریابی دارد و نیز مشروعیت بازاریابی با ضرایب معناداری  0/59و=3t/11
و نیز  β=0/21و  t=1/98تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل به همکاری و تسهیم دانش با بخش بازاریابی دارد .در
این میان تمایل به همکاری با ضریب0/61و  =3t/00بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد .ولی تاثیرمثبت
و معنادار تسهیم دانش به این دلیل که مقدار   tآن در داخل محدوده  -1/96و  1/96است بر عملکرد شرکت رد
شد(فرضیه.)5
CO5

CO4

CO2 CO3

CO1

L4
P1
β=95.3

P3
P4
P5

β= 95.0

t=1599

t=1533

PERF

LEG

β=95.3

β= 959.

SHAR
E

t=35.1

S5

β=95.3

S4

S3

AC
t=15.3

t=3501

A2
A3

A4
A5

S2

S1

نمودار:2ضرایب بین سازهها و مقدار t-value
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جدول:7مقادیرضرایب استاندار و t-value
فرضیات

ضریب استاندارد

t-value

رد یا تایید فرضیه

پاسخگویی بازاریابی -مشروعیت بازاریابی

0/61

4/61

تاییدفرضیه

مشروعیت بازاریابی -تمایل به همکاری

0/59

3/11

تایید فرضیه

مشروعیت بازاریابی –  تسهیم دانش و معلومات

0/21

1/98

تاییدفرضیه

تمایل به همکاری –  عملکرد شرکت

0/61

3/00

تاییدفرضیه

تسهیم دانش –  عملکرد شرکت

0/06

1/54

رد فرضیه

-6بحث و نتیجهگیری:
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داخلی بازاریابی با عملکرد شرکت است .بدین
هدف پژوهش حاضر تبیین روابط بین پاسخگویی و مشروعیت
ِ
منظور پرسشنامهای میان  315نفر از مدیران میانی و کارمندان  35شرکت صاحب برند در صنایع پوشاک ،لوازم
خانگی ،صوتی و تصویری و مبلمان توزیع گردید و با استفاده از تکنیک مدل معادالت ساختاری ،دادههــای
گردآوری شده ،تحلیل گردید.
بررسی و تحلیل نتایج حاصله نشان داد که پاسخگویی بخش بــازاریــابــی بر مشرعیت آن بخش و نیز
مشروعیت بخش مذکور بر تمایل به همکاری و تسهیم دانش سایر بخشها با این بخش تاثیر مثبت و معنادار
دارد .همچنین تمایل به همکاری سایر بخشها با بخش بازاریابی بر عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد.
در میان فرضیات تائید شده ،تاثیر مثبت و معنادار پاسخگویی بخش بازاریابی بر مشروعیت بازاریابی و نیز تمایل
به همکاری بر عملکرد شرکت با ضریب استاندارد 0/61بیشترین تاثیر را داشتهاند.
در این پژوهش برخالف مطالعه هوانگ( )2009که به تاثیر مثبت و مستقیم تسهیم دانش بر عملکرد تیمی
اذعان دارد و هماهنگ با مطالعه ماهاما( )2006که به عدم رابطه مستقیم اشترا ک اطالعات با عملکرد اشاره
میکند ،هیچ ادلهای مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار تسهیم دانش و عملکرد شرکت یافت نشده است .شاید بتوان
دلیل این امر را به ناآشنا بودن و عدم برقراری سیستمی جهت تسهیم دانش در داخل شرکتهای مورد بررسی
نسبت داد ،به این صورت که به دلیل عدم آشنایی مدیران با مفهوم تسهیم دانش ،آنها نقش قابل توجه تسهیم
دانش در عملکرد سازمان را نادیده گرفتهاند و هیچگونه تأثیر معناداری را برای آن گزارش نکردهاند    .
پیشنهادها

بر اساس نتایج به دست آمده در انتها چند پیشنهاد را میتوان ارائه کرد :اول ،بخش بازاریابی باید مشروعیتش را
در داخل سازمان افزایش دهد .همانگونه که نتایج پژوهش ،مشروعیت منجر به همکاری بین بخش بازاریابی
و سایر بخشها میشود .متخصصان اغلب ادعــا میکنند که بازاریابان احساس نمیکنند که گفتگو با سایر
بخشهای سازمانی الزم است .این عدم گفتگو منجر به عدم اطالع و درک از نقش و هدف بخش بازاریابی شده
است و این امر تا حدی است که در برخی شرکتها ،بخش بازاریابی به عنوان یک مرکز هزینه با پاسخگویی و
نتایج قابل اندازه گیری اندک در نظر گرفته شده است.
از طرفی مشروع تلقیکردن بخش بازاریابی در داخل سازمان برای خلق ارتباطهایی با سایر بخشها مهم است
ً
که متعاقبا میتواند اشاعهی جهتگیری بازار در داخل سازمان را افزایش دهد .از طرف دیگر پاسخگویی بخش
بازاریابی برای مشروع تلقی کردن بخش در داخل سازمان مهم و محوری است .بخش بازاریابی میبایست برای

افزایش، ساخت ارزش برند) و هم کوتاه مدت(برای مثال،مجموعهای از پیامدها هم طوالنیمدت(برای مثال
.فروشها)مسئول باشد
ً
 افزایش، همانطور که نتایج پژوهش حاضر نشان داد.نهایتا مشروعیت برای نوآوری مهم و حیاتی است
 چنانکه.مشروعیت بخش بازاریابی تمایل سایر بخشها برای همکاری با بخش بازاریابی را افزایش میدهد
.همکاری بخشها با بخش مذکور منجر به توسعه و گسترش محصول جدید و نوآوری میشود
همچنین ب ــرای پــژوهـشهــای بـعــدی م ـیتــوان بقیه عــوامــل مــوثــر و جانبی مــطــرح شــده در مــدل پ ــارک و
) را مورد بررسی قرار داد و همچنین مدل ارائه شده در این پژوهش را در مورد شرکتهای خدماتی2011(همکاران
.نیز بررسی کرد
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