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تحقق ترکیب توانمندی های دوگانهی اکتشاف و بهره داری از طریق طراحی رابطه
بخشهای فروش و بازاریابی
مقدمه
سازمانها همواره با یک چالش کلیدی مواجه هستند .از یک طرف سازمانها باید بتوانند
حداکثر بهرهبرداری را از منابع و توانمندیهای موجود خود ببرند و از طرف دیگر بقای
سازمان در برابر تحوالت محیطی مستلزم انطباق و انعطافپذیری است .به عبارت دیگر
باالنس بین کارایی و انطباق چالشی است که سازمانها همواره با آن مواجه اند
( .(O’Reilly III & Tushman, 2113بر این مبنا سازمانها باید واجد توانمندیهای
دوگانه "اکتشاف" و "بهره برداری" باشند .بهره برداری به معنای توانایی حداکثر نمودن
عملکرد سازمان در کوتاه مدت با انجام اصالحات جزئی و باالبردن کارایی عملیاتی است.
اکتشاف به معنای توانایی سازمان در وارد شدن به ساحتهای کامال جدید در بازار ،محصول
و تکنولوژی است .اکتشاف و بهره برداری مستلزم بهرهگیری از توانمندیهایی دوگانه و کامال
متفاوت است .تحقق هر یک از دو مقوله نیازمند فرهنگ ،رویکردهای سازمانی ،توانمندیها،
سیستم های سازمانی و مشوقهای مرتبط است( Jansen, Tempelaar, van den
 .)Bosch, & Volberda, 2112ایجاد توانمندیهای دوگانه اکتشاف و بهره برداری امری
پیچیده است به نحوی که برخی اصوال فلسفه وجودی مدیریت در تئوری بنگاه را حل تنش
های بین این دو رویکرد میدانند( .)Birkinshaw & Gupta, 2113در ادبیات استراتژی
توانایی ترکیب هر دو مقوله اکتشاف و بهرهبرداری در سازمان را "دوسوتوانی سازمانی"
نامیده اند( .)O’Reilly III & Tushman, 2113تحقیقات مختلف سودمندی دوسوتوانی
سازمانی برای رشد و بقای سازمان را نشان داده است و تاثیر آن روی عملکرد سازمان در
شرایط 7مختلف مثبت بوده است (Gibson & Birkinshaw, 2114; Junni, Sarala,
) .Taras, & Tarba, 2113با این حال سوال محوری اینست که سازمانها در عمل چگونه
میتوانند دوسوتوانی سازمانی را محقق نمایند .شناخت مکانیزمهای مختلف تحقق
دوسوتوانی مستلزم تحقیقات بیشتر عنوان شده است(.)Benner & Tushman, 2115
در این تحقیق با انجام مطالعه موردی نشان داده می شود که پیکربندی رابطه بین بخش
های فروش و بازاریابی یکی از مسیرهای موثر در تحقق دوسوتوانی سازمانی است.
واحدهای فروش و بازاریابی دو بازوی اصلی سازمان در ارتباط با بازار و مشتریان هستند.
فعالیتهای این دو واحد تشابه بسیار زیادی دارد و در بسیاری از فرآیندها و تصمیمگیری های
سازمانی این دو واحد در کنار هم مشارکت مینمایند ( Christian Homburg,
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 )Workman Jr., & Krohmer, 1222اما تحقیقات آکادمیک و گزارشات محافل حرفه
ای نشان داده است که برقراری تعامل مناسب بین این دو واحد پیچیدگی زیادی دارد و در
موارد زیادی تعارضات مخرب و فضایی توام با بیاعتمادی بین آنها وجود دارد( Rouziès
 .)et al., 2115فیلیپ کاتلر رابطه بین این دو واحد را به جنگی همیشگی تشبیه کرده
است که باید راه حل هایی برای رفع این تضادها شناسایی شود( & Kotler, Rackham,
 .)Krishnaswamy, 2116ایجاد تعامل مناسب بین فروش و بازاریابی از حوزه هایی است
که دغدغه بسیاری از مدیران اجرایی است با این حال تحقیقات کافی روی این حوزه
صورت نگرفته است (" .)Jaworski, 2111موسسه علم بازاریابی" 8که هر دو سال
موضوعات اولویتدار تحقیقاتی در حوزه بازاریابی را مشخص مینماید برای دوره  2114تا
 2116همکاری فروش و بازاریابی را به عنوان یکی از موضوعات اولویت دار تحقیقاتی اعالم
کرده است(.)MSI, 2114
این تحقیق با یک سوال محوری کلی که چگونه میتوان رابطه مناسبی بین بخش های
فروش و بازاریابی ایجاد کرد و رابطه مناسب بین آنها چه پیآمدهایی برای سازمان به همراه
خواهد داشت شروع گردید .ماهیت تحقیق اکتشافی بوده و هدف ارائه تبیینی جدید از پدیده
رابطه فروش و بازاریابی بوده است .تحقیق کیفی با رویکرد مطالعه موردی چندگانه برای
پاسخگویی به سوال تحقیق انتخاب شد .رویکرد تحقیق در تجزیه و تحلیل یافته ها و
توسعه چارچوب نظری مبتنی بر رویکرد "حدس خالقانه" 2بوده است ( & Dubois
.)Gadde, 2112, 2114

با توجه به چارچوب نظری ارائهشده در مقاله قندی آرانی و نجمی ( )1323تحقیق حاضر در
قالب یک مطالعه موردی تجربی به بررسی میدانی موضوع تحقیق پرداخته است .همانطور
که در بحث روش شناسی تحقیق اشاره خواهد شد بر اساس رفت و برگشت بین داده ها و
نظریه های موجود ،چارچوب نظری تحقیق به صورت تدریجی تکوین مییابد .این مقاله
تفاوتهای مهمی هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ روششناختی با مقاله قندی آرانی و
نجمی ( )1323دارد ،و مطالبی که در ادامه خواهد آمد تفاوتها را به اختصار در بخشهای
مختلف تحقیق مشخص میکند .مقاله قبلی یک مقاله مفهومی بود ،اما این مقاله یک مقاله
تجربی بر اساس نتایج مطالعات موردی است و در خروجی های تحقیق استنادات مشخصی
به مشاهدات میدانی شده است .از طرف دیگر چارچوب نظری تحقیق هم به لحاظ نوع
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روابط و هم به لحاظ نحوه تعریف و تدقیق سازه ها تغییر یافته است که در ادامه به آن
اشاره خواهد شد .منظرهای نظری تحقیق از قبیل اضافه شدن "نگاه مبتنی بر
تعدد بیشتری دارد و از طرف دیگر نظریات دوسوتوانی به ویژه از منظر الگوهای تحقق
دوسوتوانی بیشتر بسط داده شده است .با توجه به اینکه این تحقیق از جنبه روششناختی
نیز مشارکت نظری داشته است در بحث روششناسی تحقیق این موضوع در حد نیاز تشریح
شده است 11 .همپنین در این تحقیق با توجه به مصادیق عملی ذکر شده در مورد سازههای
مختلف ،کاربردهای عملی این تحقیق نسبت به مقاله قندی آرانی و نجمی ( )1323میتواند
تفاوت قابل توجهی داشته باشد.

منابع"11

در ادامه این مقاله پیشینه ادبیات تحقیق مرور و سپس روش تحقیق ارائه می شود .در
قسمت بعد ابتدا مروری اجمالی روی چارچوب نظری تحقیق که خروجی اصلی مطالعه است
صورت می گیرد و در ادامه اجزای این چارچوب نظری بر مبنای یافته های میدانی و تطبیق
آن با ادبیات مرتبط ارائه می شود .در نهایت با بحث و بررسی روی یافته های تحقیق،
کابردهای نظری و عملی تحقیق تشریح می شود.
بخش اول :پیشینه ادبیات موضوع تحقیق
رابطه بین بازاریابی و فروش:
همکاری بین بخش بازاریابی و سایر دپارتمانهای سازمان موضوعی ریشه دار در ادبیات
بازاریابی است .اکثر تحقیقات قبلی صورت گرفته روی همکاری بازاریابی با دپارتمانهای
غیرمشابه بوده است اما از نظر مدیران اجرایی چالش اصلی روی همکاری با دپارتمانهای
مشابه مثل فروش است (.)Jaworski, 2111; Montgomery & Webster, 1227
موضوع چالش رابطه فروش و بازاریابی با انتشار مقاله کاتلر در مجله "مرور کسب و کار
هاروارد" 12توجه افراد حرفه ای و آکادمیک را به موضوع بیشتر جلب کرد (Kotler et al.,
) .2116بخش اعظم تحقیقات صورت گرفته به دنبال شناسایی راهکارهایی برای بهبود
همکاری و یکپارچه سازی رابطه فروش و بازاریابی به صورت عام بوده است .به عنوان مثال
راوزی و همکارانش راهکارهای یکپارچه سازی بین فروش و بازاریابی را در قالب یک
چارچوب نظری به چهار دسته راهکارهای سیستمی ،فرهنگی ،فرآیندی و انسانی دسته
بندی کرده اند) .(Rouziès et al., 2115همچنبن تمایزات بین فروش و بازاریابی از جنبه
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رویکردهای آنها در تمرکز به محصول ،بازار ،افق زمانی و سایر عوامل مربوطه نیز در مقاله
تاثیرگذار هامبورگ و همکاران مورد بررسی قرار گرفته است ( & C. Homburg
.)Jensen, 2117

حلقه مفقوده مهم در تحقیقات جاری مسیر حرکت از همکاری/تمایز به عملکرد سازمانی
است .به عبارت دیگر باید مشخص شود که چگونه تمایز و یکپارچه سازی بین فروش و
بازاریابی میتواند به ارتقای عملکرد سازمان منجر شود .همانطور که در این تحقیق نشان
داده خواهد شد ترکیب اکتشاف و بهرهبرداری یکی از مسیرهای تاثیرگذاری استراتژیک
رابطه فروش و بازاریابی است.
مفهوم دوسوتوانی در ادبیات استراتژی ،تئوری سازمان:
سازمانها همواره با تحقق اهداف دوگانه ای مواجه هستند که عمال مدیریت سازمان را با
چالشهای جدی مواجه میکند .به تعبیر برخی اندیشمندان تئوری سازمان دستیابی به این
اهداف متعارض فلسفه اصلی شکل گیری سازمانها است( Birkinshaw & Gupta,
 .)2113یکی از مهم ترین چالشهایی که سازمانها با آن مواجه هستند باالنس بین اکتشاف و
بهرهبرداری است( .)March, 1221به تعبیر مارچ بهرهبرداری شامل مفاهیمی همچون
اصالح ،انتخاب ،تولید ،کارایی و اجرا است و اکتشاف شامل مفاهیمی همچون جستجو،
ریسک پذیری ،آزمودن ،انعطاف پذیری ،کشف و نوآوری است .اکتشاف نگاهی بلندمدت
دارد و بنیان آن بر انطباق با تحوالت محیطی است به طوری که بتواند مسیرهای
ارزشآفرینی جدیدی شناسایی شود و بقای سازمان در بلندمدت تضمین شود اما بهره
برداری نگاهی کوتاهمدت دارد و بنیان آن بر ارتقای کارایی از طریق استفاده حداکثر از منابع
موجود سازمان مانند بهینه سازی فروش در محصوالت و بازارهای فعلی است( & Gibson
 .)Birkinshaw, 2114; Lavie, Stettner, & Tushman, 2111پرداختن بیش از حد
به بهره برداری باعث می شود که سازمان از تغییرات محیطی غفلت کند و بقای سازمان در
بلندمدت با چالش مواجه شود .از طرفی توجه بیش از حد به اکتشاف نیز باعث میشود
سازمان نتواند عایدی الزم از سرمایهگذاری های خود را داشته باشد و لذا سازمان با چالش
هایعملکردی مواجه می شود( .)March, 1221رویکرد غالب در ادبیات دوسوتوانی که به
نوعی مورد اتفاق نظر اندیشمندان اصلی حوزه دوسوتوانی است اتخاذ رویکرد ترکیبی است.
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به عبارت دیگر سازمانها می توانند و الزم است ترکیبی از اکتشاف و بهرهبرداری را دنبال
نمایند(.)Benner & Tushman, 2115; Birkinshaw & Gupta, 2113
در تحقیقات دوسوتوانی بر رابطه مثبت بین دوسوتوانی و عملکرد سازمان تاکید شده است.
مطالعات نشان میدهد در شرایط مختلف این رابطه مثبت بوده است (Junni et al.,
) . 2113بنابراین تاکید محققان بر این است که به جای تبیین رابطه دوسوتوانی با عملکرد
سازمان تحقیقات باید متوجه شناسایی مکانیزمهای تحقق دوسوتوانی در سازمان
باشد( .)Benner & Tushman, 2115در تحقیقات موجود چهار الگو 13برای تحقق
دوسوتوانی شناسایی شده است .این چهار الگو عبارتند از  :تفکیک ساختاری ،14تفکیک
زمانی ،15دوسوتوانی موقعیتی 16و جداسازی حوزهها .(Lavie et al., 2111)17تفکیک
ساختاری به این معناست که واحدهایی مجزا برای پیگیری اکتشاف و بهرهبرداری ایجاد
مینماید) .(Jansen et al., 2112تفکیک زمانی به این معناست که سازمان در دوره
های زمانی مختلف تمرکزشان به اکتشاف و یا بهرهبرداری می شود و در طول زمان بین
این دو گرایش رفت و برگشت انجام می دهند) .(Lavie et al., 2111در دوسوتوانی
موقعیتی بر این تاکید می شود که هر یک از افراد سازمانها میتوانند هم درگیر اکتشاف و
هم درگیر بهرهبرداری شوند که الزمه آن ایجاد فرهنگی است که به هر دو مقوله بها
دهد( .)W. K. Smith & Tushman, 2115در جداسازی حوزهها بر این تاکید میشود
که سازمان می تواند بر حسب حوزه کاری در یک فعالیت رویکرد اکتشافی و در فعالیتی
دیگر رویکرد بهرهبردارانه اتخاذ نماید(.)Stettner & Lavie, 2113
تمایز و یکپارچه سازی:
سازمانها از زیرسیستم های مختلفی تشکیل شده اند و هر یک از زیرسیستم ها با محیطی
متفاوت سر و کار دارد .ویژگی ساختاری هر یک از زیرسیستمهای سازمان متناسب با
محیطی که با آن سر و کار دارند تنظیم می شود .با توجه به گوناگونی محیطی چاره ای جز
تمایزات ساختاری بین بخش های سازمان نیست .این موضوع مبنای تئوری تمایز و
یکپارچه سازی است( )Lawrence & Lorsch, 1267که یکی از نظریات پایهای در
تئوری سازمان است .از طرف دیگر سازمان جهت تحقق اهداف باید زیرسیستم های
مختلف را با هم هماهنگ نماید .عملکرد مطلوب زمانی حاصل میشود که هم تمایز و هم
یکپارچه سازی در حد زیادی در سازمان وجود داشته باشد.
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موضوع همکاری و هماهنگی درون سازمان قدمتی طوالنی دارد .از زمان فایول تاکنون
بحث روشهای ایجاد هماهنگی موضوع مطالعه اندیشمندان مدیریت بوده است( K. G.
 .)Smith, Carroll, & Ashford, 1225گالبریث روشهای ایجاد هماهنگی را بر حسب
میزان پردازش اطالعات مورد نیاز در شرایط مختلف توصیه نموده است( Galbraith,
 ..)1274ایجاد هماهنگی می تواند از طریق ابزارهای مختلفی از قبیل تبیین نقشها و
وظایف ،تعیین برنامهها و اهداف ،تعیین قواعد کاری ،ایجاد ابزارها و سمبلهای مشترک و
نزدیکی و تعامل مستقیم صورت گیرد(.)Okhuysen & Bechky, 2112
حمع بندی این بخش نشان می دهد که تمایزات ساختاری بین فروش و بازاریابی زیاد است
با این حال به دلیل پیچیدگی روابط این دو بخش و وابستگی متقایل آنها در حوزه های
مختلف الزم است روشهای ویژهای جهت بهبود هماهنگی و همکاری بین این دو بخش
شناسایی شود.

نگاه مبتنی بر منابع:
در ادبیات استراتژی دو نگاه اصلی به بحث مزیت رقابتی وجود دارد( .)Day, 2113رویکرد
اول نگاه برونگرا 18دارد و بر مبنای دیدگاه پورتر ،منشاء مزیت رقابتی را در بهره گیری از
مزیت جایگاه شرکت در بازار میبیند( .)Porter, 1221رویکرد دوم نگاهی درونگرا 12و
منشاء مزیت رقابتی را در دستیابی به منابعی باارزش ،کمیاب ،غیرقابل کپی کردن و غیرقابل
جایگزینی میبیند( .)Barney, 1221نگاه بازاریابی به استراتژی میتواند بین این دو
رویکرد مختلف پیوند بزند .بر این مبنا منشاء مزیت رقابتی دستیابی به توانمندیهایی است
که بنگاه را قادر میسازد برای مشتریان خلق ارزش نماید و از آن حداکثر بهرهبرداری را
بنماید(.)Hunt & Morgan, 1225
تشریح تحوالت منظرهای نظری :ابعاد نظری مورد توجه در مقاله حاضر در مقایسه
با چارچوب نظری ارائه شده توسط قندی آرانی و نجمی ( )1323از چند جنبه جدیدتر نیز
بررسی شده است .از جهت ابعاد نظری این مقاله نسبت به آن مقاله دو تفاوت مهم داشته
است .اوال نگاه مبتنی بر منابع یک نگاه نظری جدید بر پدیده تحت بررسی است که یافته
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بخشهای فروش و بازاریابی
های میدانی الهام بخش محققان جهت رجوع به این ادبیات بوده است .تحقق دوسوتوانی
مستلزم بهرهگیری از توانمندیها و شایستگیهای مختلف در هر یک از واحدهای فروش و
بازاریابی است که بر مبنای دادههای تجربی ابعاد مختلف شایستگی ها تبیین شده است.
ثانیا در بحث دوسوتوانی سازمانی الگوهای تحقق دوسوتوانی بسط داده شده است .مقاله
قندی آرانی و نجمی ( )1323به صورت ضمنی 21صرفا روی تحقق دوسوتوانی از طریق
تمایزات ساختاری متمرکز بوده است ،اما در این تحقیق همانطور که در بخش مرور ادبیات
ذکر شد الگوهای چهارگانه تحقق دوسوتوانی تشریح شده است و در بخش نتایج مصادیق
این الگوها تشریح خواهد شد.
بخش دوم :روششناسی تحقیق
همانطور که قبال گفته شد "زمینه مطالعه" 21پدیده مورد بررسی تحقیق (رابطه فروش و
بازاریابی) از پیچیدگی باالیی برخوردار است .سطح باالی وابستگی بین بخشها ،تشابه
فعالیتها ،دنیای فکری متفاوت ،همکاری در عین رقابت ،مکانیزمها و ساختارهای ارتباطی
درهم تنیده و پیچیده همه و همه زمینه مطالعه منحصر به فردی را ایجاد کرده است .در
جایی که چارچوب نظری تحقیق از قبل با دقت مشخص نیست و لذا با مسئله چگونگی 22و
چیستی 23مواجه هستیم و در جایی که هدف ارائه تبیینی برای توضیح چرایی 24روابط بین
اجزاء هستیم و الزم است روی سازههای مدل بر مبنای زمینه مطالعه تحقیق "تدقیق"
صورت گیرد در چنین شرایطی تحقیق کیفی با استراتژی "موردکاوی چندگانه" 25به عنوان
روشی مناسبی جهت توسعه و تدقیق تئوری توصیه شده است( ;Eisenhardt, 9191
Ketokivi & Choi, 2114; Piekkari, Plakoyiannaki, & Welch, 2111; Yin,
.)2112

هستیشنایی و معرفت شناسی تحقیق:
هستیشناسی تحقیق مبتنی بر رئالیسم انتقادی 26بوده است .بر مبنای این رویکرد باور
محقق این است که دنیایی عینی 27خارج از ذهن محقق وجود دارد و امکان شناسایی روابط
حاکم بر این دنیای بیرونی تا حدی وجود دارد .اما این رویکرد میپذیرد که دادههای جهان
خارج متاثر از شناخت و تجربیات فردی افراد است و لذا نگاه ما به جهان خارج مبتنی بر
تئوری 28است( . )Easton, 2111لذا درک ما از جهان بیرونی بر اساس سازههای اجتماعی
"وابسته به طرز تفکر شخصی" 29است .لذا این رویکرد در عین پذیرش اثباتگرایی 31رگه
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هایی از ساختارگرایی را الجرم میبیند .برخی محققان این رویکرد را واقعگرایی ساختار گرا
نامیده اند(.)Järvensivu & Törnroos, 2111
رویکرد تحقیق در توسعه تئوری و استنتاج:
به طور کلی دو رویکرد قالب در توسعه تئوری در تحقیقات اجتماعی رویکرد قیاسی و
استقرایی 31است .در استقرا با مشاهده داده های محدود تعمیم جزء به کل صورت می گیرد
و در رویکرد قیاسی با استفاده از تئوریهای موجود ادعایی عام ارائه می شود و سپس با
رویکرد فرضی-قیاسی 32مورد آزمون قرار میگیرد( .)Mantere & Ketokivi, 2113اما
در جایی که تحقیق ماهیتی اکتشافی داشته باشد رویکرد سومی تحت عنوان "حدس
خالقانه" 33توصیه شده است( .)Timmermans & Tavory, 2112تفاوت مهم این
رویکرد با رویکردهای دوگانه قبلی در نحوه استنتاج است .اگر چه در این رویکرد یک تئوری
اولیه وجود دارد اما تدقیق و توسعه تئوری ماهیتی "در حال تحول" 34دارد .پیشران اصلی
خلق تئوری مشاهده داده هایی است که با باورهای رایج ما در ادبیات موجود تطابق ندارد و
از این رو محقق با رویکردی خالقانه به دنبال ارائه تبیینی متفاوت جهت توضیح مشاهدات
خود می رود( .)Reichertz, 2111بر این مبنا است که در منطق و فلسفه علم این
استدالل را استنتاج به قصد بهترین تبیین 35نامگذاری کرده اند .نکته مهم این است که در
این رویکرد چارچوب نظری اولیه صرفا یک مبنا جهت ورود به فیلد است و دادههای میدانی
می تواند مسئله تحقیق را هم از نظر سوال و هم از نظر تئوریهای مرتبط دستخوش
تغییراتی بنماید و حتی تغییراتی در روش تحقیق ایجاد نماید(.)Klag & Langley, 2113
روش انتخاب موردهای مطالعاتی:
در این تحقیق از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده است .در انتخاب مطالعات موردی
عوامل متعددی در نظر گرفته شده است .بزرگ بودن شرکتها (باالی  311نفر نیرو)،
بهرهگیری از واحدهای مجزای فروش و بازاریابی ،فعالیت در تولید کاالهای مصرفی
پرگردش از ویژگی های کیس های انتخاب شده بوده است .همچنین با توجه به تمرکز
تحقق به رویکرد دوسوتوانی معیار دوسوتوانی در عملکردسازمان به ویژگی کیس ها اضافه
شد .تمرکز به صنایع مصرفی به این دلیل بوده است که ماهیت رابطه فروش و بازاریابی در
صنایع مصرفی نسبت به محصوالت صنعتی پیکربندیهای کامال متفاوتی دارند (C.
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) .Homburg, Jensen, & Krohmer, 8009تمایزات متعدد بین آنها دستیابی به
سازههایی دقیق و شنایایی الگوهایی یکنواخت را با مشکل مواجه می نمود.
روشهای جمعآوری دادهها:
منبع اصلی جمع آوری دادهها مصاحبه های نیمه ساخت یافته بوده است .الزم به ذکر است
که اگرچه در همه مصاحبهها تالش گردید با یک پروتکل قبلی پیش رود اما پروتکل
مصاحبه ها به تدریج با دقیق تر شدن یافتههای تحقیق اصالح شده است .در
این تحقق  22مصاحبه با مدیران ارشد سازمانهای تحت مطالعه صورت گرفته است .عالوه
بر این جهت شناخت بهتر شرکتها مستندات سازمانی و سایت اینترنتی آنها مورد بررسی
قرارگرفته است .همچنین جهت شناخت بهتر محصوالت شرکتها در بازار در قالب بازدید
خردهفروشی 36مورد بررسی قرار گرفته است .در یکی از شرکتها تبادل نظر مدیران از طریق
برگزاری سه کارگاه آموزشی با حضور مدیران ارشد سازمان حول رابطه فروش و بازاریابی
صورت گرفته است .همچنین دو کارگاه آموزشی برگزار شده است و تالش گردیده از نظرات
متخصصان بازاریابی جهت کامل شدن چارچوب نظری استفاده شود .یکی از کارگاهها در
کنفرانس بین المللی مدیریت و دیگر در کارگروه بازاریابی فارغالتحصیالن دانشکده مدیریت
و اقتصاد شریف بوده است .برخی محققان رویکرد مبتنی بر حدس خالق اینگونه جلسات را
محلی مناسب جهت کسب ایدههای مناسب برای جهشهای نظری عنوان کردهاند .در
کارگاه های برگزار شده نتایج میانی تحقیق ارائه شده است و هدف اصلی یافتن ایدههایی
جهت تکمیل چارچوب نظری در آن مقطع زمانی و بهرهگیری از نگرشهای کامال جدید و
متفاوت بوده است .با توجه به یادداشت برداری دقیق نکات برگرفته از کارگاهها بعضا
توانستهایم تحوالتی جدی در ادامه تحقیق از قبیل وارد کردن سازههای جدید و یا استفاده
از منظرهای نظری نو داشته باشیم.

جدول شماره  :1معرفی موردهای مطالعه شده
تعداد
نام شرکت

پرسنل

محصوالت
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جایگاه فروش و
قدمت

بازاریابی
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گروه صنعتی
مینو

آدامس ،بیسکوئیت ،شکالت ،اسنک
و ...

باالی
 1111نفر

صنایع غذایی
سمیه

محصوالت غذایی از قبیل کشک،
آب لیمو ،کنسروجات ،رب و ...
محصوالت غذایی ،محصوالت
سلولزی ،محصوالت آرایشی و
بهداشتی و ...

باالی
 311نفر
باالی 5
هزار نفر

شرکت دنون
سحر

محصوالت دسر

باالی
 311نفر

گروه فومن
شیمی

محصوالت مصرفی در اتومبیل،
محصوالت بهداشت شخصی،
محصوالت بهداشت خانواده

باالی
 511نفر

گروه صنعتی
گلرنگ

بازاریابی در سطح
هلدینگ و فروش در
شرکت پخش متعلق به
حدود  51گروه
بازاریابی در شرکت تولید
و فروش در شرکت پخش
(هر دو دارای سهامداری
حدود  31مشترک)
فروش در شرکتهای
متعدد پخش و بازاریابی
حدود  41در کارخانجات
فروش و بازاریابی داخل
حدود  15یک شرکت
بازاریابی در سطح
هلدینگ و بخشی از
فروش داخل هلدینگ و
بخشی در شرکتهای
حدود  41پخش بیرونی

روش تجزیه و تحلیل دادها:
در تجزیه و تحلیل داده ها از سه منبع استفاده شده است .منبع اول الهام گرفتن از کدگذاری
دادهها بر مبنای نظریه پردازی بنیادین 37بوده است( Strauss, Corbin, & others,
 .)1221منبع دوم استفاده از ابزارهای پیشنهادی توسط مایلز و هوبرمن از قبیل ماتریسها38
و شبکه ها 32بوده است( .)Miles, Huberman, & Saldaña, 2113منبع سوم
کدگذاری بر مبنای رویکرد حدس خالق بوده است( .)Flick, 2113در این تحقیق منابع
سهگانه تلفیق شده است و رویکردی تلفیقی بدست آمده است .در رویکرد تلفیقی تحلیل
دادهها فرآیندی سه مرحله ای را طی می کند .در مرحله اول کدگذاری باز 41بر اساس گفته
های "کلمه به کلمه" 41صورت میگیرد .در مرحله دو دستهبندی سطح اول کدها بر اساس
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تشابهات موجود در کدهای باز صورت می گیرد و در مرحله سوم به نوعی تجرید 42صورت
می گیرد و تالش می گردد سازهها با حداکثر تجرید بدست آیند .سازههای سطح سوم
میتواند هم کامال بر بنیان یافتههای میدانی باشد و لذا باعث خلق سازههای کامال جدید
شود و هم میتواند با تطبیق با تئوریهای مختلف بر مبنای تئورهای موجود سازهها
نامگذاری شود .این رویکرد در ادبیات تحقیقات کیفی کدگذاری نظری 43نامگذاری شده
است .این رویکرد باعث می شود هم خالقیت در توسعه سازههای جدید وجود داشته باشد و
هم از تولید سازههای کامال مشابه (و به نوعی اختراع مجدد چرخ) پرهیز شود .جهت تحلیل
داده ها و ارائه فرآیند کدگذاری از جداول ساختار دادهها استفاده شده است .توسعه تئوری بر
مبنای روابط محتمل بین سازههای سطح سوم (کدهای نظری) صورت گرفته است .بر
مبنای مشاهدات میدانی و تطبیق آن با تئوریهای موجود مکررا چارچوب نظری اصالح
شده است به نحوی که خروجی نهایی هم بهترین تبیین را از پدیده ارائه نماید و هم واجد
ویژگی هایی عملگرایانه 44مثل سادگی ،خالقیت و جذابیت باشد( & Ketokivi
.)Mantere, 2111

بخش سوم :یافتههای تحقیق و تحلیل نتایج
معرفی چارچوب مفهومی
همانطور که قبال بیان شد هدف تحقیق توسعه یک چارچوب نظری و تدقیق آن جهت
تبیین رابطه بین بخشهای فروش و بازاریابی بوده است .یافتههای میدانی و تطبیق آن با
تئوریهای مختلف در حوزهمدیریت منجر به خلق چارچوبی جدید در این مقاله شده است.
چارچوب نظری نهایی در این قسمت به صورت اجمالی معرفی می شود و در بخشهای
دیگر سازههای موجود در در چارچوب نظری و روابط بین آن شرح و بسط داده می شود .در
شکل  1چارچوب مفهومی مقاله نشان داده شده است .خروجی تحقیق نشان می دهد که
نتیجه مهم و استراتژیک طراحی مناسب رابطه بین بخشهای فروش و بازاریابی ،تحقق
دوسوتوانی است .سازمانهای دوسوتوان قادرند اکتشاف و بهرهبرداری را با هم ترکیب نمایند
و بدین ترتیب با افزایش کارایی و درآمدزایی هم عملکرد خود در کوتاهمدت را افزایش می
دهند و هم با انعطاف پذیری و تطبیق با تحوالت محیط به صورت اکتشافی وارد ساحتهای
جدیدی می شوند که رشد و بقای بلندمدت خود را تضمین می نمایند .واحد بازاریابی گرایش
به فعالیتهای اکتشافی و واحد فروش گرایش به فعالیتهای بهرهبردرانه دارد .با این حال
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تحقق اکتشاف و بهرهبرداری درون این دو واحد مستلزم بهرهگیری از یک سری
توانمندیها است .از طرف دیگر نه واحد فروش و نه واحد بازارایابی به تنهایی نمیتوانند
رویکردهای مرتبط با جهتگیری خود را محقق نمایند و نیازمند پشتیبانی متقابل از واحد
دیگر هستند .واحد فروش می تواند فعالیتهای اکتشافی واحد بازاریابی را تقویت نماید و واحد
بازاریابی میتواند فعالیتهای بهرهبردارانه در واحد فروش را تقویت نماید .درنهایت نشان
داده میشود که پیکربندی رابطه فروش و بازاریابی میتواند الگوهای مختلف دوسوتوانی
سازمانی را محقق نماید.
تمایزات ساختاری بین بازاریابی و فروش:
واحدهای فروش و بازاریابی ماهیتی کامال متفاوت دارند به حدی که برخی محققان بر این
باورند دنیای فکری این دو واحد در چگونگی تفسیر تغییر و تحوالت موثر در ارتباط با بازار و
مشتریان کامال متفاوت است( .)C. Homburg & Jensen, 8002از طرف دیگر
پیکربندی رابطه بین دپارتمانهای بازاریابی و فروش
مکانیسم های
یکپارچهسازی

تمایزات ساختاری
P
2

مشارکت
بازاریابی در

P
1
توانمندیهای دپارتمان
فروش
P3
P5

توانمندیهای دپارتمان
بازاریابی
P4
P
6

بهرهبرداری

اکتشاف
P
7
دوسوتوانی سازمانی

شکل  :1چارچوب مفهومی

13

مشارکت
بازاریابی در

تحقق ترکیب توانمندی های دوگانهی اکتشاف و بهره داری از طریق طراحی رابطه
بخشهای فروش و بازاریابی
تمایزات ساختاری ابزاری مهم در تحقق دوسوتوانی سازمانی عنوان شده است( Raisch,

 .)Birkinshaw, Probst, & Tushman, 8001بررسی صورت گرفته در این تحقیق
جنبههای مختلفی از تمایزات ساختاری بین فروش و بازاریابی را شناسایی نموده است.
جدول شماره  1بخشی از تفاوتهای ساختاری فروش و بازاریابی را با زبان مخاطبان بیان می
کند.
مکانیسمهای یکپارچهسازی بین بازاریابی و فروش:
همانطور که در قسمت مرور ادبیات اشاره شد راهکارهای متنوعی برای ارتقای هماهنگی و
همکاری بینواحدی پیشنهاد می شود ( .)Okhuysen & Bechky, 8001در حوزه
همکاری فروش و بازاریابی راهکارهای که روی آن تاکید می شود الهام گرفته از ادبیات
غنی همکاری است اما رابطه فروش و بازاریابی شرایط منحصر به فردی دارد که ارتقای
همکاری بین این دو واحد را کاری پیچیده کرده است .وابستگی متقابل ،درهمتنیدگی
فعالیت ها ،تشابه فعالیتها ،رقابت بر جذب منابع از ویژگیهای این رابطه منحصر به فرد است.
در این تحقیق طیف متنوعی از راهکارهای همکاری بین دو بخش شناسایی شدهاند .جدول
شماره  2طیف گستردهای از راهکارها جهت بهبود همکاری و هماهنگی بین بخش های
فروش و بازاریابی شناسایی نموده است و آنها را دسته بندی کرده است.
تاثیر پیکربندی رابطه بین بخش های فروش و بازاریابی بر ایجاد واحدهایی
با توانمندیهای خاص:
همانطور که در قسمت قبل عنوان شد پیکربندی بخشهای فروش و بازاریابی از طریق
اتخاذ تمایزات ساختاری و به کارگیری مکانیسمهای یکپارچه سازی جهت ارتقای هماهنگی
و همکاری بین دو بخش صورت می گیرد .چنین رویکرد عامدانه و با با سیاستگذاری
مدیران ارشد سازمان انجام می شود .واحد بازاریابی ماهیتی اکتشافی پیدا می کند و واحد
فروش تمرکزش روی بهرهبرداری است .به صورت متعدد مدیران بر این موضوع تاکید می
نمودند که این تفاوتها باید پذیرفته شود و بر مبنای آن واحدهایی با قابلیتهای متفاوت شکل
گیرد .همانطور که یکی از مصاحبه شوندگان می گوید:

"من مسئله در یک سطح باالتر می بینم که تیم مدیریت ارشد باید این دو گروه متفاوت را
مدیریت کند به نحوی که در کار هیچ کدام خدشه وارد نشود .این هنر آن مدیر است .به
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نظر من این نقطه اتصال یک مدیریت خاصی می خواهد .یک فروشنده نمی تواند بازاریاب
خوب باشد و یک بازاریاب نمی تواند فروشنده خوبی باشد .ممکن است استثنا داشته باشد
ولی معمولش این است ...به نظر من هر دو نگاه الزم است و نمی توان انتظار هر دو را از
یک نفر داشت .هر یک باید کار خودشان را بکنند(".مدیرعامل)
بنابراین بر مبنای تحلیل ارائه شده دو پیشنهاد نظری ارائه می شود:
 :P1 پیکربندی بخشهای فروش و بازاریابی (با پذیرش تمایزات ساختاری و به
کارگیری مکانیسمهای یکپارچه سازی) باعث شکلگیری دپارتمان فروش با گرایش
توانمندیهای بهرهبرداری میشود.
 :P1 پیکربندی بخشهای فروش و بازاریابی (با پذیرش تمایزات ساختاری و به
کارگیری مکانیسمهای یکپارچه سازی) باعث شکلگیری دپارتمان بازاریابی با گرایش
توانمندیهای اکتشاف میشود.
توانمندیهای با جهت گیری

بهرهبرداری45

در واحد فروش:

اکتشاف و بهرهبرداری هر یک توانمندیهای ها و جهتگیری های سازمانی خاص خود را
نیاز دارد .این توانمندیها خود را در سیستم های انگیزشی ،فرهنگ کاری ،شایستگیهای
سازمانی و  ...نشان می دهد( .)O’Reilly & Tushman, 8002بدون بهره گیری از این
توانمندیها انتظار فعالیتهای اکتشافی را نمیتوان از واحد فروش داشت .مطالعات موردی ما
بر این موضوع تاکید می نماید که بنیان واحد فروش بر بهرهگیری از توانمندیهای با
جهتگیری بهرهبرداری است .مطالعات میدانی هشت توانمندی محوری را در ارتقای
بهره برداری در واحد فروش شناسایی نموده است .این هشت توانمندی عبارتند از "مدیریت
نیروی انسانی""،شناخت محصول و بازار"" ،تخصیص بهینه تالشهای فروش"" ،سیستم
اطالعاتی قوی"" ،مدیریت هزینه ها به صورت اثربخش"" ،مهارت در جلب اعتماد
مشتریان"" ،توانایی شبکه سازی" و "نظم و دیسیپلین در زمابندی مراجعات و مذاکرات
فروش".
لذا با توجه به مشاهدات میدانی پیشنهاد نظری ذیل ارائه می شود:
 :P3 بهره گیری از "توانمندیهای با جهت گیری بهرهبرداری" در دپارتمان فروش
سطح "بهرهبرداری" را در سازمان باال می برد.
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تحقق ترکیب توانمندی های دوگانهی اکتشاف و بهره داری از طریق طراحی رابطه
بخشهای فروش و بازاریابی
توانمندیهای با جهت گیری

اکتشاف46

در واحد بازاریابی:

همانطور که بهرهبرداری توانایی های مرتبط با خود را نیاز دارد اکتشاف نیز مستلزم
بهرهگیری از توانمندیهای ویژه است .توانمندیهای اکتشافی واحد بازاریابی که در این
تحقق شناسایی شده اند عبارتند از" :درک عمیق از بازار و مشتریان"" ،شناخت ماهیت
فروش و کانالهای عرضه"" ،توانایی راهبری فرآیند توسعه محصول جدید"" ،فرموله کردن
استراتژی های بلندمدت"" ،قدرت متقاعدسازی واحد فروش در اجرای استراتژیها" و
"قدرت تجزیه و تحلیل و دیدنقادانه"
به عنوان مثال یکی از مدیران بازاریابی اینگونه بیان میکند:
"من فکر میکنم اگر نگاه بلندمدت داشته باشیم اینجا یکی از مقولههای مهم بحث NPD

است .اینکه نیاز مشتری را پیدا کنیم و کاال را به آن عرضه کنیم بحث کلیشهای شده است
ولی نکته مهم همینجاست .رقابت سنگین شده است .محصول فعلی ممکنه است مزیت
داشته باشد ولی در بلندمدت این قطعی نیست .اینجا واحد بازاریابی است که میتواند به داد
ما برسد که بداند که نیاز پیدا و پنهان بازار چیست".
لذا با توجه به مشاهدات میدانی پیشنهاد نظری ذیل ارائه می شود:
 :P4 بهره گیری از "توانمندیهای با جهت گیری اکتشاف" در دپارتمان بازاریابی سطح
"اکتشاف" را در سازمان باال می برد.
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جدول شماره  :2تمایزات ساختاری
دپارتمان
بازاریابی

ویژگی

نقل قول ها

دپارتمان
فروش

در ساختار فعلی یک معاونت بازاریابی و یک معاونت فروش تحت نظارت مدیر عامل فعالیت می
نمایند .این دو واحد مستقل از یکدیگرند .در معاونت بازاریابی یک مدیر ارشد بازاریابی داریم که
مدیران برندها به آن فرد گزارش می دهند .تحت نظر مدیران برند دستیاران قرار دارند .در معاونت
فروش مدیر فروش تهران و مدیر فروش شهرستانها را داریم که تحت نظر آنها مدیران مناطق
 area sales managerقرار دارند.

سازماندهی
حول بازار

سازماندهی
حول
محصول

بازاریابی بلند مدت نگر است اما فروش نگاه کوتاه مدت دارد .نه اینکه کارکرد کوتاه مدت بازاریابی
نداشته باشد اما بیشتر انتظار بلند مدت از بازاریابی می رود.

کوتاه مدت

بلندمدت

از طرف دیگر تئوری های بازاریابی می تواند ریشه تعارض باشد .تیم فروش معموال آموزشی از
مارکتینگ نمی بینند .ممکن است مارکتینگ دنبال  building brandباشد اما فروش اینها را
نمی فهمد .مارکتینگ خیلی حسی و اجتماعی است و لذا همه فکر می کنند که همه چیز در مورد
آن می دانند وقتی که انتظاراتی در راستای برنامه های بازاریابی دارند تیم فروش اینها را نمی
فهمد .در طراحی بیلبرد ممکن است خیلی مفهومی باشد باشد ولی فروشی ها می گویند که باید
خیلی ساده باشد( .مدیر بازاریابی)

زبان کف
بازاری

زبانی فنی
مبتنی بر
ترمینولوژی
بازاریابی

فروش هنر است و مارکتینگ علم .باید علم و هنر با هم باشد .فروشی ها احساسی هستند اگر
چیزی را قبول نداشته باشند می توانند آن را خراب کنند(.مدیر عامل شرکت پخش)

مبتنی بر
هنر

مبتنی بر
علم

جهان بینی

روی قیمت گذاری معموال تعارض داریم .روی تخفیفات به مغازه دار (که فروش به آن اصرار دارد)
تعارض داریم .نباید مغازه دار به تخفیفات عادت کند( .قیمت گذاری منشا تعارض) فروش
ساپورتهای بی نهایت می خواهد اما بازاریابی منابع محدودی دارد( .مدیر بازاریابی)
فروشی ها یک مقدار شومن هستند .احساساتشان باال است .یه ذره شاید بزرگنمایی هاشون بیشتر
باشد متاسفانه شاید بگم که صداقت هاشون یک مقداری کمتر است .بیشتر از جنس تجربی
هستند حداقل در مملکت ما کسی آنها را چیزی حساب نمی کند .کسی که هیچ راهی ندارد پا در
راه فروش می گذارد حاال شاید بعضی هایشان در این حوزه به موفقیت هایی برسند ولی آگهی ها
را که نگاه کنید همه جا آگهی برای جذب ویزیتور هست و دیگر کسی به خاطر عالقه سراغ این
کا ر نمی آید .آدم هایی که تو این حوزه می آیند کمتر علمی هستند اما کسانی که وارد حوزه
مارکتینگ می شوند علمی تر هستند و بیشتر صحبت از تئوری می کنند .منطقی ترند .یه مقداری
با تخیل هستند.
ماهیت فعالیت های فروش خیلی زمان بر نیست .زمینه سازی خاصی را نمی خواهد اما مارکتینگ
زمانبندی دقیقی دارد .این زمانبندی های خیلی اوقات توسط فروش مالحظه نمی شود .تعارض
زمانی رخ می دهد که مثال فروش نیازی دارد ولی خیلی سریع پاسخ می خواهد.

گزارش به
قیمت
پائین

قیمت

قیمت

premieum

گذاری

ساختاری
تمایز در
نحوه
سازماندهی
جهت
گیری
متفاوت
زمانی
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جایگاه
اجتماعی
پائینتر،
مهارت
ارتباطی،
تحصیالت
کمتر

جایگاه
اجتماعی
پائینتر،
مهارت
ارتباطی،
تحصیالت
کمتر

روتین

پروژه ای

تفاوت
زبانی

تفاوت

جایگاه و
کالس
اجتماعی

ماهیت
فعالیتها

تحقق ترکیب توانمندی های دوگانهی اکتشاف و بهره داری از طریق طراحی رابطه
بخشهای فروش و بازاریابی
جدول شماره  :3مکانیسم های یکپارچهسازی
نقل قول

دسته

گروه بندی

نوع سهام و تداخل سهام شرکتهای روی نحوه ارتباط آنها با یکدیگر اثر می گذارد .اگر اعضای هیئت
مدیره به شکل ضربدری باشند در جریان کار یکدیگر قرار می گیرند.
افراد مرچندایزینگ همکاران بازاریابی هستند که به صورت استخدامی و یا قرارداد ساعتی همکاری
دارند .بین مرچندایزرها و تیم فروش هماهنگی صورت می گیرد .کیس بای کیس با هم هماهنگ می
شوند.

هیئت مدیره
مشترک

ساختار حاکمیتی

انجام trade
marketing

بعضی جاها بین بازاریابی تولید و بازاریابی پخش تفکیک وجود دارد .بازاریابی تولید روی مصرف کننده
کار می کند و بازاریابی فروش روی کانال توزیع متمرکز می شود .مثال بازاریابی فروش در اینکه تور
ویزیت چندروزه باشد ،در چه کانالهای توزیعی باشیم و اعتبار چگونه باشد نقش دارد .توزیع کننده ها
خود با هم رقابت می کنند و در این شرایط نیز بازاریابی فروش نقش دارد.

ایجاد واحد
بازاریابی در
پخش

االن با یک شرکت بین المللی کار می کنیم .این شرکت یک میز از ما گرفته است و نماینده خودش را
در اینجا استقرار داده است و دائم گزارشات فروشنده و سرپرست فروش را می خواند .درست است که
کار اجرایی نمی کند ولی این اطالعات را مرتبا به شرکت خودش منتقل می کند.

حضور نماینده

• یک نماینده را به تامین کننده معرفی کرده ایم .ارتباط اینها از طریق ایمیل است و از این طریق
اطالعات را به هم منتقل می کنند.
قبال از انقالب در شرکت مدیر محصول داشتیم که حتی می توانست خط را بخواباند .االن مدیر تامین
کاال داریم که با بازاریابی  /هماهنگی فروش و تولید در ارتباط است و به نوعی منتقد سیستم فروش
است
هماهنگی فروش و بازاریابی را می توان در فعالیت های مختلف دید .مثال فعالیت ها را می توانیم بر
اساس  P4تفکیک کنیم ...Promotion ،Price ،Place ،Product :نقش product
 managerو  brand managerدر این هماهنگی ها مهم است.
اگر رهبری خوب باشد می تواند فروش از بازاریابی جدا باشد و یا یک معاون فروش و بازاریابی وجود
داشته باشد که اینها را با هم هماهنگ کند.
نباید طوری باشد که بازاریابی  sign boardو استیکر بزند ولی فروش خبر نداشته باشد .نباید
بازاریابی سمپلینگ جایی انجام بدهد ولی فروش را اصال درگیر نکند.
سرپرست ما و دو مرچندایزر با سرپرست های فروش مرتبط می شوند .موبایلهای یکدیگر را دارند .مثل
اگر استند هست ولی محصول در مغازه نیست اطالع داده می شود.
حداقل یک جلسه در ماه با فروشنده ها داریم .در این جلسات خودم به عنوان مدیر عامل ،پرسنل
بازاریابی ،بعضا پرسنل تولید (  QCجهت شناخت مشکالت کیفی و مدیر کارخانه جهت فهمیدن درد
عدم خوردن حضور دارند) ویزیتور ها خیلی ساده و روان مشکالت ما را بیان می کنند
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ساختاری

قراردادن
نماینده
مدیر تامین کاال
در پخش به
عنوان رابط
نقش های
یکپارچه ساز
وجود یک مدیر
بازاریابی و
فروش
ارتباطات
برقراری
تعامالت در
همه سطوح
تعامل و
برگزاری
جلسات

درک و فهم
مشترک از کارها

ارتباطات بین
فردی (عمودی/
افقی /مورب)
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وظایف افراد در سازمان روشن است .جزء وظایف مدیر برند ارتباط با فروش است .با همه آزاد است که
ارتباط بگیرد .حتی ویزیتور ها میتوانند مستقیما با آنها در ارتباط باشند و بالعکس

فضای آزاد
ارتباطی

برای اینکه تعارضات کم بشود الزم است که جزئیات زمانبندی های به اطالع بخش فروش رسانده
شود.

اطالع رسانی
زمانبندی ها

در زمان  sales analysisباید فروش و بازاریابی با هم تحلیل را انجام دهند.

انجام تحلیل
مشترک

یک سری پیوندهای سازمانی غیر قابل شکاندن بین فروش و بازاریاب می تواند وجود داشته باشد .مثال
 Sales Planningیکی از حلقه هایی است که می تواند فروش و بازاریابی را با هم هماهنگ نماید.
باید بازاریاب درگیر برنامه ریزی  Salesشود.

برنامه ریزی
مشترک

یک کمیته تبلیغات داریم که در آن نماینده پخش /بازاریابی و تولید در آن کمیته هستند.

ایجاد کمیته
های مشترک

بخش بازاریابی خود به صورت مجزا نیز جلساتی را با مدیران فروش دارد .ماهی یکی دو بار جلسه
دارند .مثال فروش می گوید که مارجین مغازه دار خوب نیست .بسته بندی مشکل دارد .لیبل ها خوب
نیست رقبا آن را طالکوب کرده اند .چرا نوشته انکلیسی روی لیبل نیست .چرا فالن محصول را نمی
دهیم .بخش بازاریابی هم در این جلسات وارد بحث با فروش می شود .این پیشنهادی که تو می دهی
اصال خوب نیست .فالن رقیب هم همین مارجین را داده است .یا فالن شرکت هم بسته بندی شبیه ما
داده است و در بازار موافق بوده است .دو طرف با بحث تالش می کنند که همدیگر را قانع بنمایند.

جلسات
مشترک برای
تحلیل تحوالت
بازار

ما می گفتیم که کاال نباید قیمت بخورد .چون رقیب خارجی قیمت نداشت .در هر نقطه شهر بسته به
وسع خرید قیمت گذاری میشد .اما ما ملزم به قیمت گذاری بودیم .اما نهایتا راه حل را در قیمت گذاری
روی جعبه محصول دیدم تا به نوعی قیمت گذاری شده باشد .فروش این پیشنهاد را داد و بازاریابی
روی آن صحه گذاشت .این یک تعامل دوسویه و زیبا بین بازاریابی و فروش بود.

تعامل دو سویه
جهت رفع
چالش های
بازار

در این شرکت همه فعالیت های مشخص شده است و برای هر یک از آنها زمان مشخص شده است.

تعیین دقیق
شرح وظایف

به نظر من یک نکته مهم این است که افراد بازاریابی آموزش خوبی از بازاریابی دیده باشند و گیر و
گورهای فروش را بدانند .بازاریابی باید برای اینکه اکتشاف کند تحقیقات میدانی انجام دهد .بچه های
فروش هم باید با این بررسی های بازاریابی آشنا باشند .بنابراین تیم فروش ما باید یک تلنگری از
بازاریابی دیده باشد .باید از دو دنیا مختلف نباشند.

شناخت از حوزه
های متقابل

مشترک از کارهها

اگر فروش ،بازاریابی و توزیع از هم جدا باشند باید یک رهبری باشد که اینها را با هم هماهنگ کند.

رهبری

رهبری
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برنامه و اهداف

تشکیل کمیته ها

تعامل دو سویه
جهت رفع چالش
های بازار

فرآیندی

درک و فهم

تحقق ترکیب توانمندی های دوگانهی اکتشاف و بهره داری از طریق طراحی رابطه
بخشهای فروش و بازاریابی
نکته مهم در اینجا این است که بتوانیم کاری کنیم که بازاریابی نزد فروش مقبولیت داشته باشد و
فروش هم نزد بازاریابی مقبولیت داشته باشد

مدیریت ارشد

بخش بازاریابی به صورت آنالین به اطالعات فروش دسترسی دارد و بخش فروش هم به اطالعات
موجودی انبار دسترسی دارد.

سیستم
اطالعاتی
مشترک

اگر یک منفعت سازمانی نباشد هماهنگی خوب انجام نمی شود .مثال اگر من محصول دیگر را توزیع
کنم ممکن است سود بیشتری ببرم.

سیستم دستمزد

ما این فرهنگ سیاه و سفید را در جامعه هم داریم .چیزی بینابین نداریم .باید کار فرهنگی بشود .نباید
دانشگاهی ها خود را تافته جدا بافته ببینند .یک جوری عجب اینجا وجود دارد.

ضرورت فروتنی

باید یک  cultureباشد که ما با هم هستیم .با هم به مغازه سر می زنیم.

فرهنگ

مسئله فرهنگ و  attitudeرا نمی توانیم فراموش کنیم .در ایران اصال فرهنگ فروش و بازاریابی
نداریم .برند ،برندینگ و مدیریت محصول نداریم .ما به موفقیت فردی اهمیت می دهیم و کار تیمی را
اهمیت نمی دهیم.

فرهنگ
کارتیمی

سیستم های
سازمانی

فرهنگ

اگر احترام واقعی باشد اگر فروش واقعا درست بگوید باید همان عمل بشود.

احترام متقایل

ببینید وقتی به همراه فروش با نماینده ها صحبت می کنند یک مسائلی طرح می شود ولی وقتی قرار
باشد یک نفر جداگانه از طرف بازاریابی برود با این فضایی که االن در عمده فروشی وجود دارد یک
سری مسائلی را مطرح می کنند که ممکن به هم بزنند .یعنی نماینده از این دو طرفه شدن سوء استفاده
می کند.

ارتباط مشترک
با عاملین

قوانین و مقررات

نکته دیگر اینست که باید مکان فیزیکی آنها کجا باشد .باید طوری باشد که هر روز با هم صحبت
کنند.

نزدیکی مکانی

نزدیکی مکانی

پشتیبانی بازاریابی از فعالیتهای بهرهبردارانه دپارتمان فروش:
همانطور که در بخش قبل به آن اشاره شد محوریت فعالیتهای دپارتمان بازاریابی بر
اکتشاف و فروش بر بهرهبرداری است اما مطالعات میدانی ما نشان میدهد که نه اکتشاف و
نه بهرهبرداری بدون همکاری متقابل واحدها محقق نمیشود .مدیران فروش مکررا بر این
نکته تاکید مینمودند که دپارتمان بازاریابی نباید صرفا خود را درگیر فعالیتهای اکتشافی
نماید .اتفاقا تواناییهایی در بخش بازاریابی وجود دارد که میتواند اثربخشی توانمندیهای
بهرهبردارانه در واحد فروش را تقویت نماید.
مدیران فروش انتظار دارند واحد بازاریابی در کوتاه مدت با انجام یک سری اقدامات فرآیند
فروش را تسهیل نماید .بنا بر مشاهدات میدانی از جمله فعالیتهایی که در کوتاهمدت می
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تواند پشیتبانی مناسبی برای فروش ایجاد نمایدعبارتند از" :آموزش محصوالت"" ،تحلیل
روند فروش و موشکافی مشکالت"" ،تسهیل فروش کاالها با افزایش آگاهی از برند" ،
"انرژی دادن به تیم فروش با گوش دادن موثر به فیدبکها"" ،ارائه اطالعات تولید و
برنامه های کالن توسعه ظرفیت محصوالت"" ،مشارکت در مذاکرات فروش به مشتریان
بزرگ"" ،انجام ارتباطی برای خرده فروشان و تبلیغات در نقاط فروش"
لذا نتیجه می گیریم:
 :P5 انجام فعالیتهای پشتیبانی فروش توسط بخش بازاریابی می تواند اثربخشی
"توانمندیهای با جهتگیری بهرهبرداری" را در واحد فروش جهت ارتقای بهرهبرداری
در سازمان بیشتر نماید.
پشتیبانی فروش از فعالیتهای اکتشافی دپارتمان بازاریابی
همانطور که در قسمت قبل گفته شد واحدهای فروش و بازاریابی الزم است رویکردهای
یکدیگر را تقویت نمایند و پشتیبانی الزم از تحقق اهداف محوری واحد دیگر را فراهم
نمایند .واحد فروش اگر چه تمرکز اصلیاش روی کوتاهمدت و ایجاد جریان درآمدی الزم
جهت بهرهبرداری از منابع جاری سازمان است ،میتواند نقش مهمی در ارتقای اثربخشی
فعالیتهای اکتشافی داشته باشد.
مطالعات موردی ما فعالیتهای پشتیبانی ذیل را از سوی واحد فروش در پشتیبانی اکتشاف
شناسایی نموده است" :مشارکت در توسعه محصول جدید"" ،مشارکت در فعالیتهای
برندینگ"" ،مشارکت در تدوین استراتژیهای بازاریابی""،پایش تحوالت بازار و شناسایی
فرصتها و تهدیدهای محیطی"
لذا نتیجه می گیریم:
 :P6 انجام فعالیتهای پشتیبانی بازاریابی توسط بخش فروش می تواند اثربخشی
"توانمندیهای با جهتگیری اکتشاف" را در واحد بازاریابی جهت ارتقای اکتشاف در
سازمان بیشتر نماید.
دوسوتوانی سازمانی
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تحقق ترکیب توانمندی های دوگانهی اکتشاف و بهره داری از طریق طراحی رابطه
بخشهای فروش و بازاریابی
همانطور که قبال اشاره شد "دوسوتوانی سازمانی" یکی از اثرات استراتژیک معماری مناسب
رابطه بخش های فروش و بازاریابی است .نکته کلیدی در اینجا نقش تیم مدیریت ارشد در
تحقق دوسوتوانی سازمانی است .سازمانها همیشه با چالش پیگیری اهدافی متضاد با هم
مواجه اند اما فلسفه وجودی مدیران ارشد مدیریت این تنشهای استراتژیک است .ترکیب
رویکردهای دوگانه اکتشاف و بهرهبرداری نیز یکی از این چالشها است که مدیران ارشد
باید با تدابیری آن را محقق نمایند( .)Birkinshaw & Gupta, 8092نقش مدیران
ارشد در فهم این چالش دوگانه بسیار کلیدی است در غیر اینصورت به جای تدبیر مدیریتی
حوادث و شرایط لحظه ای تعیین کننده سمت و سوی سازمان خواهد بود.
موضوع دوسوتوانی در شاخههای مختلف دانش مدیریت من جمله استراتژی ،مدیریت
تکنولوژی ،یادگیری سازمانی ،تئوری سازمان و  ...مورد بررسی قرار گرفته است (Lavie et
) al., 2101مشاهدات میدانی حاصل از مطالعات موردی ما نشان میدهد دنیای بازاریابی
نیز می تواند رویکرد منحصر به فردی را در بحث دوسوتوانی سازمانی مطرح نماید .نکته
محوری در این حوزه خلق و بهرهبرداری از ارزش مشتریان است .در حوزه بازاریابی تعریف
دوسوتوانی بر اساس دو بعد بازار/محصول تعریف می شود .محصوالت فعلی و بازارهای
فعلی برای همیشه وجود نخواهند داشت و باید ضمن بهرهبرداری مطلوب از ظرفیتهای
فعلی همواره به دنبال شناسایی ساحتهای بازار-محصول جدید باشیم .همانطور که یکی از
مدیران عامل میگوید:

"من فکر میکنم باید ترکیبی از اکتشاف و بهره برداری را داشته باشیم .چون دیدگاه صرف
روی فروش شرکت را دچار مشکل خواهد کرد .به هر صورت در شرکتها یک گاو شیرده
وجود دارد و این گاو شیرده منابعی بدست میدهد که از آن برای محصول جدید و برندینگ
استفاده خواهید کرد...ممکنه عمر محصول رو به اتمام باشد و بازاریابی روی اینها کار
میکند ولی بخش فروش به اینها االن کاری ندارد .فکر می کنه کاالیی که اآلن دارد
میفروشد تا مادامالعمر نقش گاو شیرده را خواهد داشت و هیچوقت از بین نخواهد رفت" .
به عبارت دیگر تمرکز صرف روی فروش می تواند شرکتها را به "دام موفقیت" بیاندازد.
تضمینی به تداوم منفعت حاصل از محصوالت فعلی برای همیشه وجود ندارد( Levinthal
.)& March, 9112
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همانطور که در بخش پیشینه ادبیات اشاره شده چهار الگو برای تحقق دو سوتوانی وجود
دارد .بررسی های میدانی حاصل از مطالعات موردی نشان میدهد که مصادیق هر چهار نوع
الگوی دوسوتوانی از طریق پیکربندی رابطه فروش و بازاریابی وجود" .تفکیک ساختاری"
الگوی اساسی تحقق دوسوتوانی از طریق ایجاد تمایزات ساختاری بین دپارتمانهای فروش و
بازاریابی است .از طرف دیگر بر حسب شرایط سازمان و چرخه عمر محصول می تواند
میزان اهمیت فروش و بازاریابی در سازمان متفاوت شود و لذا به نوعی تفکیک زمانی بین
اکتشاف و بهرهبرداری در رابطه فروش و بازاریابی وجود دارد .همچنین همانطور که گفته
شد توجه واحدهای فروش صرفا به بهرهبردرای و واحدهای بازاریابی صرفا به اکتشاف
نیست .هر یک از دو واحد از رویکردهای واحد دیگر پشتیبانی مینماید و لذا مصداق
"دوسوتوانی موقعیتی" به معنای درگیر شدن همزمان در فعالیتهای اکتشاف و بهرهبرداری
در اینجا وجود دارد .همچنین "تفکیک حوزهها" نیز می تواند در چارچوب رابطه فروش و
بازاریابی وجود داشته باشد .به عنوان مثال در برخی فعالیتها مثل توسعه محصول جدید
تاکید روی اکتشاف است و به صورت همزمان در برخی فعالیتهای دیگر مثل "فروشندگی"
و "قیمتگذاری" تاکید اصلی روی بهره برداری است.
در مجموع مشاهدات میدانی ما را به پیشنهاد نظری اصلی تحقیق رهنمون می سازد:
 :P7 پیکربندی مناسب رابطه بین بخش های فروش و بازاریابی میتواند ترکیب
اکتشاف و بهرهبرداری در سازمان را محقق نماید.
پیشرفتهای ابعاد نظری:
اگر چه در تحقیق فعلی با توجه به پدیده تحت بررسی و برخی رویکردهای نظری مشترک
از قبیل دوسوتوانی سازمانی و بالطبع سازه های مرتبط با آن تشابههایی با چارچوب نظری
ارائه شده توسط قندی آرانی و نجمی ( )1323وجود دارد اما هم در نحوه تدقیق سازه های
مدل ،هم در نحوه ارتباط دهی سازه های مدل و هم از جهت اضافه کردن سازه های جدید
تفاوت هائی در چارچوبهای نظری دو مقاله وجود دارد .به عنوان مثال اگرچه به توانمندی
دپارتمان بازاریابی به صورت عام در چارچوب نظری مقاله قندی آرانی و نجمی ()1323
اشاره شده است اما در تحقیق فعلی با الهام گرفتن از ادبیات "نگاه مبتنی بر منابع" این
سازه به صورت معناداری بسط داده شده است و ابعاد مختلف توانمندیهای بخش فروش
جهت تحقق بهره برداری و توانمندیهای بخش بازاریابی جهت تحقق اکتشاف تشریح شده
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است .همچنین در چارچوب نظری تحقیق فعلی دو سازه به مدل قبلی اضافه شده است.
"مشارکت بخش فروش در فعالیتهای بازاریابی" و "مشارکت بخش بازاریابی در فعالیت
های فروش" سازه های جدیدی هستند که به مدل اضافه شده اند و مصادیق متنوع آن بر
مبنای یافته های مطالعات موردی تشریح شده است .اضافه شدن این سازهها میتواند
موضوع تحقق دوسوتوانی از طریق الگوی "دوسوتوانی موقعیتی" از طریق طراحی رابطه
فروش و بازاریابی نشان دهد .در طراحی رابطه رابطه فروش و بازاریابی در تحقیق فعلی
بحث "مکانیسم های یکپارچه سازی" و "تمایزات ساختاری" با یکدیگر تلفیق شده اند و از
آن تحت عنوان پیکربندی رابطه فروش و بازاریابی یاد شده است در حالیکه در مقاله قندی
آرانی و نجمی ( )1323این دو مقوله به صورت مستقل از یکدیگر تاثیر خود را بر سایر سازه
ها نشان می دادند .همچنین در بخش دوسوتوانی در حوزه رابطه فروش و بازاریابی این
سازه به شکل م فصل تری تدقیق شده است به ویژه در این مقاله الگوهای چهارگانه تحقق
دوسوتوانی از طریق رابطه فروش و بازاریابی و مصادیق آنها بسط داده شده است .از طرف
دیگر با توجه به کفایت تحقیقات مربوط به رابطه دوسوتوانی و عملکرد سازمانی این موضوع
از چارچوب نظری خارج شده است.
بخش چهارم :نتیجه گیری و پیشنهاد تحقیقات آتی
کاربردهای نظری:
باالنس بین کارایی و انطباق پذیری و به تعبیری ترکیب اکتشاف و بهرهبرداری یکی از
سواالت کلیدی حوزه استراتژی و تئوری سازمان است(.)Benner & Tushman, 8092
سوال محوری این حوزه سودمندی دوسوتوانی نیست بلکه هدف شناسایی روشهایی است
که در عمل سازمانهای جهت تحقق دوسوتوانی به کار می گیرند .تحقیق جاری نشان
میدهد حوزه طراحی سازمان در بازاریابی که از آن تحت عنوان بازاریابی ساختاری  47نام
برده می شود( )Lee, Kozlenkova, & Palmatier, 8092می تواند مشارکت نظری
ویژه ای به این جریان تحقیقی ارائه نماید .پیکربندی رابطه فروش و بازاریابی راهکارهای
متنوعی جهت تحقق الگوهای مختلف دوسوتوانی ارائه مینماید.
در تحقیقات قبلی تمایز و یکپارچگی دپارتمانهای فروش و بازاریابی با یکدیگر به صورت
همزمان بررسی نشده است و حتی تمایزات بین فروش و بازاریابی به عنوان عاملی در
تضعیف همکاری بین فروش و بازاریابی توصیف شده است ( C. Homburg & Jensen,
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 .)8002اما تحقیق جاری نشان میدهد سازمانها باید جهت دستیابی به عملکرد مطلوب در
کوتاهمدت و بلندمدت تمایز و همکاری بین فروش و بازاریابی را با یکدیگر ترکیب نمایند.
در ادبیات استراتژی سودمندی تمایزات ساختاری و مکانیسمهای یکپارچه سازی در تحقق
دوسوتوانی مورد تاکید قرار گرفته است) .(Jansen et al., 2119تا جایی که شناخت
داریم تحقیق ما نسبت به تحقیقات موجود هم از جهت مکانیسمهای یکپارچه سازی و هم
از جهت تمایزات ساختاری طیف متنوعتری از عوامل را شناسایی کرده است و دسته بندی
جامع تری در این حوزه ارائه مینماید .عالوه بر این در تحقیقات قبلی صرفا یک الگوی
دوسوتوانی (یعنی تمایزات ساختاری) در ترکیب با مکانیسمهای یکپارچه سازی در نظر
گرفته شده است اما تحقیق جاری مصادیقی از هر چهار الگو را در چارچوب نظری خود
تبیین کرده است.
کاربردهای روش شناختی:
این تحقیق از جهت روششناختی نیز نوآوری هایی داشته است .به عنوان مثال توسعه
تدریجی مدل نظری بر مبنای رویکرد "حدس خالقانه" صورت گرفته است که در قیاس با
رویکردهای قیاسی و استقرایی خود رویکردی متمایز است و تالش گردیده فرآیند توسعه و
تدقیق تدریجی مدل نظری از جهت پایه های فلسفی ،نحوه جمع آوری داده ها و رفت و
برگشت های بین ادبیات موجود و داده های تجربی به نحو دقیقی تبیین شود .به ویژه در
این مقاله در بحث تجزیه و تحلیل دادهها ،استفاده از کدگذاری نظری که حاصل رفت و
برگشت بین مفاهیم انتزاعی (از تئوری های موجود) با کدهای و مفاهیم جدید شناسایی
شده بر مبنای پدیده تحت بررسی است به نحو دقیقی تبیین شده است.
کاربردهای عملی:
تحقیق جاری میتواند کاربردهای عملی متعددی برای مدیران اجرایی داشته باشد .یکی از
مهم ترین کاربردهای این تحقیق ارائه طیف متنوعی از راهکارها جهت توسعه همکاری بین
بخش های فروش و بازاریابی است .همچنین تاکید بر محور قراردادن اکتشاف در حوزه
بازاریابی و بهرهبرداری در دپارتمان فروش میتواند الگوی مناسبی برای معماری و طراحی
سازمانهای فروش و بازاریابی ارائه نماید.
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در این تحقیق طیف متنوعی از توانمندیها جهت ارتقای اکتشاف و بهرهبرداری در حوزه
فروش و بازاریابی شناسایی شده است .مدیران اجرایی با فهم دقیق این توانمندیها میتواند
اثربخشی واحدهای فروش و بازاریابی را در سازمانها ارتقا بخشند .همچنین انجام
پشتیبانیهای متقابل بین دپارتمانهای فروش و بازاریابی میتواند فضایی از همکاری سازنده
بین این دو واحد ایجاد نماید.
عالوه بر این مدیران ارشد سازمان با یافته های این تحقیق میتواند مسیری عینی و
کاربردی را جهت تحقق دوسوتوانی سازمانی که چالشی اساسی برای بسیاری از مدیران
ارشد اجرایی است شناسایی نمایند.
تحقیقات آتی:
در این تحقیق به دلیل ماهیت بسیار متفاوت رابطه فروش و بازاریابی در بازارهای کاالهای
مصرفی با بازارهای صنعتی روی صنایع کاالهای مصرفی تمرکز شده است با این حال
جهت فهم بهتر این پدیده در زمینه بازارهای صنعتی توصیه میشود به صورت کیفی این
موضوع در بازارهای صنعتی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
هدف این تحقیق توسعه و تدقیق یک تئوری جهت تبیین نحوه تحقق دوسوتوانی از طریق
رابطه فروش و بازاریابی بوده است از این رو رویکردی کیفی با روش مطالعه موردی انتخاب
شده است لذا یکی از مسیرهای آتی این تحقیق آزمون چارچوب نظری ارائه شده به صورت
کمی است تا بر مبنای آن بتوان تعمیمپذیری نتایج تحقیق را مورد آزمون قرار داد.

پی نوشتها:
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Structural differentiation
Configuration
6 Integration mechanism
7 Context
8 Marketing Science Institute
9 Abductive
10 Resource based view
 محققان در نظر دارند تشریح کامل ابعاد روش شناسی تحقیق را در مقاله ای مجزا حول مباحث00
.روششناختی ارائه نمایند
12
Harvard Business Review
13
Modes
14
Structural separation
15
Sequential separation
16
Contextual ambidexterity
17
Domain separation
18
Outside-In
19
Inside-Out
20
Implicit
21
Context
22
How
23
What
24
Why
25
Multiple case study
26
Critical realism
27
Objective
28
Theory-laden
29
Subjective
30
Positivism
31
Inductive
32
Hypothetico-deductive
33
Abductive
34
Evolving
35
Inference for the best explanation (IBE)
36
Retail audit
37
Grounded theory
38
Matrices
39
Networks
5
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Open coding
Verbatim
42
Abstraction
43
Theoretical coding
44
Pragmatistic
45
Exploitation-oriented capabilities
46
Exploration-oriented capabilities
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Structural marketing
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