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Abstract
This paper examines the impact of marketing strategies alignment on financial performance
with the mediator role of supply chain performance. This is an applied research and the
research methodology is descriptive-casual. Statistical population of the research includes
active manufacturing companies in the Industrial Estates of Ahvaz city and its sample size
was equal to 216 companies using Cochran sampling formula. Moreover, data were collected
using questionnaire. 216 questionnaires were filled by the corporate executives. Furthermore,
data were analyzed using structural equation modeling and correlation analysis. The obtained
results showed the positive and significant impact of marketing strategies alignment on
supply chain performance and financial performance variables. Also, the mediator role of
supply chain performance was not confirmed.
Keywords: Marketing strategies alignment, Financial performance, Supply chain
performance, Manufacturing firms, Structural equation model.
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توسعة مدل ساختاری برای تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی ،مطالعة موردی:
شرکتهای تولیدی فعّال در شهرکهای صنعتی شهرستان اهواز
بلقیس باورصاد ،*1مجید نیلی احمدآبادی ،2طاهره بیرانوند
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 -9استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
 -4استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه قم
 -3کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده
این پژوهش تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی باا نقاش میاانعی عملکارد زنعیارة تاامین را بررسای
کرده است .این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نوع روش تحقیق توصیفی  -علّی است .جامعة آماری پاژوهش
شرکتهای تولیدی فعّال در شرکت شهرکهای صنعتی شهرستان اهواز است که بر اساس فرماول نموناهگیاری کاوکران
حعم نمونة آماری  496شرکت انتخاب شاده اسات .روش نموناهگیاری از ناوع تصاادفی سااده تعیاین شاده اسات .ابااار
گردآوری دادههای تحقیق پرسشنامة گرین و همکاران ( )4494است که باه مادیران شارکتهاا ساررده شادهاناد .تحلیا
دادهها با استفاده از مدل معادالت ساختاری و آزمون همبستگی انعام شده است .یافتههای بهدستآمده نشاندهنادة تأییاد
تأثیر مثبت و معناداری متغیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی و عملکرد زنعیرة تامین است و نقاش میاانعی
عملکرد زنعیرة تأمین تأیید نشده است.
واژگان کلیدی :همسویی راهبردهای بازاریابی ،عملکرد مالی ،عملکرد زنعیرة تاامین ،شارکتهاای تولیادی ،معاادالت
ساختاری.
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مقدمه
چالش های جهاانی مانناد نوساان و بایثبااتی قیمات

متغیر مشتریان و ک شرکای زنعیرة تأمین مشک اسات

کاالها ،رقبایی که با هاینة کمتر تولید میکنند ،افااایش

(دلااوی اصاافهانی و همکاااران .)9313 ،ماان و منتااار

3

انتظارات مشتری و شرایط اقتصادی بیثباات و ماتم م،

( )4444معتقدنااد کااه پااذیرش بااازارگرایی در سااط

رویاااروی بساایاری از تولیدکنناادگان قاارار دارنااد .ایاان

زنعیاارة تااأمین باارای شاارکت امااری حیاااتی اساات.

چالشهاا و فشاارهای رقاابتی ،شارکتهاای تولیادی را

بازارگرایی در سط زنعیرة تأمین به تواناایی مشاارکت

معبور میکنند تا راهبردهای تولید و زنعیرة تأمین خود

شرکتها در ایعاد روابط درونای شارکت بساتگی دارد

را برای بهبود عملکرد ،رقابت و بقا در بلندمدت به اور

که مبادلة ا معات و ارتبا ات مربوط به تغییار تقاضاای

مااداوم ارزیااابی کننااد (صاانایعی و همکاااران.)9314 ،

مشتریهای نهایی زنعیرة تأمین را شتاب دهند .بنابر ایان

سازمان های کنونی در چنین شرایطی نیازمناد همااهنگی

نظریااة مبادلااة رابطااهای و نگاارش تمرکااا باار مشااتری

دقیق برای تدارک مواد اولیه و تحوی باهموقا آنهاا باه

شرکت ،پایة این نظریه است .برای برآوردن درخواسات

مشااتری هسااتند تااا بتواننااد هاینااههااا را کاااهش دهنااد،

مشتریان نهایی رنعیرة تأمین ،شرکتهاای شاریک بایاد

دریافاات و تحوی ا بااهموق ا داشااته باشااند و در نهایاات

گونهای از همکاری بازارگرایی در سط زنعیارة تاأمین

رضایت مشتری را کسب کنند .با توجاه باه ایان ماوارد،

را برذیرنااد و آن را از راه بااازارگرایی قااوی و روابااط

مدیریت زنعیرة تأمین میتواند راهکااری ماؤثر و مفیاد

بلندمدت اجارا کنناد (گارین و همکااران .)4494 ،لای
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مطاار شااود (یاداناای و همکاااران .)9312 ،ماادیریت

( )4442بر اهمیت همسویی راهباردی زنعیارة تاأمین باا

زنعیرة تأمین را میتوان مدیریت مؤثر سه جریان مکمّ

توجه به شواهد نظری تأکید کرده است .در این زمینه باا

شام مواد ،ا معات و امور مالی باین شارکت اصالی و

وجاااود اهمیااات همساااویی راهبردهاااای بازاریاااابی و

شاارکای آن تعریااک کاارد (وو 9و همکاااران.)4492 ،

یکرارچگی و هماهنگی فرایندهای بازاریاابی در رنعیارة

تحقیقات نشان میدهند که زنعیرة تأمین نقش مهمی در

تأمین ،بهبود عملکرد شرکت بهخصوص عملکارد ماالی

ارتقای عملکرد مالی و دستیابی به مایات رقاابتی دارد و

شارکت باه ااور جادی کمتار باادان توجاه شاده اساات

خود یک متغیر وابسته و متأثر از همسویی و یکراارچگی

(جوتنر 5و همکاران .)4494 ،وجود حمایتهای تعربای

راهبردهای بازاریابی قرار مایگیارد .ایعااد رضاایت در

از اارف نظریااة همسااویی راهباارد عمااومی ،نیاااز بااه

مشتریان نهایی یک زنعیرة تأمین ،نیازمند آن اسات کاه

همسویی راهبردهای بازاریابی در سراسار زنعیارة تاأمین

حلقههای زنعیرة تأمین راهبردهای بازاریاابی خاود را باا

باارای رضااایت مشااتری نهااایی زنعیاارة تااأمین و تااأثیر

یکدیگر هماهنگ کنند (گارین 4و همکااران .)4494،از

عملکرد زنعیرة تأمین بر عملکرد مالی ،باعث شده است

اارف دیگاار ،دسااتیابی بااه همسااویی در راهبردهااای

تا پژوهشگران تأثیر همساویی راهبردهاای بازاریاابی بار

بازاریاابی نسابتام مشااک اسات ،زیاارا تعیاین ارزش باارای

عملکرد مالی با نقش میانعی عملکارد زنعیارة تاأمین را

مشتریان نهایی زنعیرة تأمین و ایعاد ارتباط بین تقاضای

بررسی کنند.
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این مطالعه در شرکتهای تولیدی فعاال در شارکت

دسااتیابی بااه سااودآوری نیازمنااد راهبردهااای بازاریااابی

شهرکهای صنعتی شهرستان اهاواز انعاام شاده اسات.

هستند (ینکینا .)4495 ،2استفاده از مفهوم بازاریاابی ،در

سؤاالت این تحقیق به این قارار اسات )9 :آیاا همساویی

نقااش یااک راهباارد مفیااد باارای حصااول ا مینااان از در

راهبردهای بازاریابی در ساط زنعیارة تاأمین باا هادف

دسااترسبااودن مناااب در زمااان اجاارای فعالیااتهااای

جلب رضایت مشتریان نهایی ،بر عملکارد ماالی باه اور

بازاریابی ،ضروری است (تاباکو و مرساینی .)4492 ،5باا

مستقیم و از ریق زنعیرة تأمین در شرکتهای تولیادی

بهکارگیری راهبردهای بازاریابی ،صاحبان کسب و کاار

فعال شهرکهاای صانعتی شهرساتان اهاواز تاأثیر مثبات

میتوانند برای کسب منفعت بیشتر ایدههاای خاود را باا

دارد؟  )4آیا همسویی راهبردهای بازاریابی بار عملکارد
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مشااتریان و ینفعااان بااه اشااتراک بگذارنااد (بیتااول و

زنعیرة تأمین شارکتهاای تولیادی فعاال شاهرکهاای

همکاران .)4494 ،راهبردهای مؤثر بازاریابی باید شاام

صنعتی شهرستان اهوازتأثیر مثبت دارد؟  )3آیا عملکارد

کاالها و خدماتی باشد کاه بتوانناد نیازهاای مشاتریان را

زنعیرة تأمین بر عملکرد مالی شرکتهای تولیدی فعاال

بیشااتر پاسااخ دهنااد .رهبااران سااازمانهااا باارای روابااط

شهرکهای صنعتی شهرستان اهواز تأثیر مثبت دارد؟

بلندمدت با مشاتریان معماوالم شناساایی مصارفکنناده،
کسااب مشااتری ،حفاای مشااتری و ردیااابی ا معااات
مصرفکننده را اجرا میکنند (خان.)4492 ،7

مبانی نظری و پیشینة تحقیق
مبانی نظری
همسویی راهبردهای بازاریابی
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برای افاایش همامان درآمد و ساود ،تصامیمگیاران
باید یک راهبرد را از بین گونههاای متناوع راهباردهاای

با توجه به نقش مهم بازاریابی برای موفقیّات رقاابتی

بازاریاابی انتخااب کنناد .تعادد راهبردهاا موجاب باروز

شرکتها در بیسات ساال گذشاته ،بار نقاش ممحظاات

حساسیت در هنگام اجرای منطقی و کنترل برناماههاا در

بازاریاابی در فراینادهای مادیریتی تأکیاد بسایاری شااده

معموعة متنوعی از واحادهای عملیااتی مایشاود (وو و

اسااات .راهبااارد بازاریاااابی معموعاااهای از تصااامیمات

همکاران .)4494 ،راهبرد بازاریابی به فعالیتهای حاوزة

یکرارچه است که شرکتها با کمک آنها باه موقعیات-

تعایه و تحلی در سط خرد و کمن ،تعایاه و تحلیا

های رقاابتی پاساخ مایدهناد و در بازارهاای هادف باه

رقباا و مشاتری ،بخاشبنادی ،هادفگاذاری و تعریاک

اهداف سازمانی دسات ماییابناد (چااری 4و همکااران،

جایگاهیابی مبتنی بر آمیاة بازاریابی (محصول ،قیمات و

 .)4496سازمانهای تولیدی معماوالم راهبردهاای درون-

مکااان) توجااه دارد (محماادزاده و همکاااران.)4493 ،

سازمانی را پذیرفتهاند و البته تمشهایی در زمینة انسعام

راهبرد هاای بازاریاابی بارای دساتیابی باه مایات رقاابتی

این راهبردها در مسیر بین سازمانی نیا داشاتهاناد .هادف

پایدار هدفگذاری میشوند .تحوالت اخیر در بازاریاابی

از این راهبردهای بازاریابی برای رهبران کساب و کاار،

راهبااردی ،مناااب مبتناای باار دیاادگاه راهبااردی ،بااه ااور

برآوردن نیازهای بازار ،رشد سهم بازار و افاایش ارزش

فاایندهای باعث تمرکا مناب  ،ظرفیتهاا و امکاناات هار

1 Alignment of marketing strategies
2 Chari
3 Jemaiyo
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سااهامدار اساات (ییمااایو .)4493 ،3شاارکتهااا باارای
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شاارکت (منب ا اصاالی مایاات رقااابتی و محاارک اصاالی

کیاات ،لاای و لاای ،)4442( 4مبادلااة رابطااهای مسااتلام

راهبردهاای باازار) شاده اسات (کرباسایان و همکااران،

ارتبا ات گسترده ،تعهد و وجود تمای بلندمدت اسات.

 .)9319آرورا )4493( 9معتقد است که راهبرد بازاریابی

شاارکای زنعیاارة تااأمین بایااد راهبردهااای بازاریااابی را

شام تماام فعالیاتهاای اساسای و درازمادت در زمیناة

تدوین کنند و بر نیازهای مشتریان نهایی زنعیرة تأمین و

بازاریابی است که تعایه و تحلی موقعیت اولیاة راهبارد

همسااویی مااؤثر ایاان راهبردهااا تمرکااا کننااد .همچنااین

یک شرکت و تادوین ،ارزیاابی و انتخااب راهباردهاای

وجود این همسویی ،مساتلام معموعاهای از معیارهاا در

بازارمحور را به کار مایبنادد .در ایان زمیناه ،همساویی

زنعیرة تأمین برای یکرارچگی و همکااری فعالیاتهاا و

راهباارد بازاریااابی بااا هاادف تاادوین و اجاارای راهباارد

راهبردهای بازاریابی است .این امر به نوبة خاود نیازمناد

بازاریااابی در سااط زنعیاارة تااأمین از ریااق شاارکای

تبااادل ا معاااتی اساات کااه پاسااخگوی تغییاارات در

زنعیاارة تااأمین و باارای ارائااه بیشااترین ارزش کلاای بااه

مطالبات مشتری نهایی باشد (گرین و اینمان .)4447 ،در

مشتریان نهایی زنعیرة تأمین تعریک میشاود .همساویی

این پژوهش نظریة مبادلة رابطهای ،اساس یکراارچگی و

موفق بازاریابی نیازمند آن است که نمایندگان بازاریاابی

هماااهنگی راهبردهااای بازاریااابی و فرایناادهای زنعیاارة

سازمان باا شارکای زنعیارة تاأمین در زمیناههاایی مانناد

تأمین میباشد .اساس بازاریاابی ،باازارگرایی اسات کاه

برنامهریای و ارائه محصاوالت و خادمات جدیاد بارای

گاااهی مح ارّک بااازار و گاااه پاایشبرناادة بااازار مطاار

مشااتریان نهااایی ،برنامااهریااای و اجاارا ،قیمااتگااذاری،

می شود؛ البته در هر دو حالت تمرکا بر رضایت مشتری

ترویج ،تدوین راهبردهای توزیا فاروش محصاوالت و

است .تفاوت آنها در این است که نگاه به ایان مساهله از

خدمات به مشتریان نهایی ،توساعة فراینادهای یکرارچاه

منظر محرّک بازار به این معناست که مشارکتکنندگان

باارای ایعاااد ارزش باارای مشااتریان نهااایی و توسااعة

بازار به تغییرات تقاضای مشتری واکنش نشان دهناد ،در

فرایندهای یکرارچه بارای توساعة ارزش بارای مشاتریان

حالیکه از منظر پیشبرندههای بازار ،بازارها در شاک -

نهااایی ،همکاااری داشااته باشااند .دسااتیابی بااه همسااویی

دهی یا ایعاد تغییر در تقاضای مشاتری نقاش فعاالتاری

راهبرد بازاریابی امر دشواری است ،زیرا که تعیین آنچاه

دارند .در برخی موارد ممکن اسات یاک باازار را چناد

که مشتری نهایی زنعیرة تأمین ارزش میداند و همچنین

سازمان به ور مشترک مدیریت کنند .شارکای زنعیارة

برقراری ارتباط مؤثر با خواستههای متغیار مشاتری بارای

تااأمین بااا هماادیگر باارای اجاارا و ایعاااد یااک راهباارد

تمااام شاارکای زنعیاارة تااأمین دشااوار اساات (گاارین و

بازاریابی هماهناگ و منساعم همکااری مایکنناد .ایان

همکاران.)4494 ،

همکاری برای پاسخگویی به تغییرات تقاضای مشاتریان
نهایی یا تدوین و اجرای راهبرد بازاریابی ساط رنعیارة

همسویی بازاریابی و زنجیره تامین

تأمین ،که در نگرش مشتری گرایی ماؤثر اسات ،شاک

برای جلب رضایت مشاتریان نهاایی زنعیارة تاأمین،

3

میگیرد (جاروسکی و همکاران.)4444 ،

مشااارکتکنناادگان زنعیاارة تااأمین بایااد راهبردهااای
بازاریابی را یکرارچه و هماهناگ کنناد .بار اسااس نظار
1 Arora

2 Keith, Lee & Lee
3 Jaworski
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عملکرد زنجیرة تأمین

مشتری از جمله مساائلی هساتند کاه هماواره مهامتارین

از لحاظ نظری مطالعات متعاددی در ماورد ارزیاابی

موضوع در قالب زنعیرة تأمین به آنها اشاره شده اسات.

عملکرد زنعیرة تاأمین انعاام شاده اسات .انادازهگیاری

همچنین ،مدیریت ماؤثر زنعیارة تاأمین از ریاق بهباود

بخشی از سیستم سنعش عملکرد در پارهای از مطالعاات

ارتبا ات داخلی و خارجی شرکت ،عام کلیدی بارای

مطاار شااده اساات و مطالعااات دیگاار فرایناادهای مهاام

دسااتیابی بااه مایاات رقااابتی پایاادار محسااوب ماایشااود.

زنعیرة تأمین را بررسی کردهاند .ارزیابی زنعیارة تاأمین

زنعیرة تأمین تمام فعالیتهاای وابساته باه جریاان تولیاد

یکی از چالشهای حیااتی در صانای کناونی اسات کاه

کاااال از مرحلااه تااأمین مااواد اولیااه تااا رساایدن بااه دساات

البته چارچوبهاا و روشهاای مختلفای بارای حا ایان

مصرفکننادة نهاایی را در برمایگیارد .افااایش ساط

چااالشهااا وجااود دارد (نعماای 9و همکاااران.)4493 ،

رقابت و جهانیشدن در اقتصاد ،تأثیر عمدهای بار بهباود

مدیریت زنعیرة تأمین یاک فلسافه ماؤثر کساب و کاار

عملکرد زنعیرة تأمین داشته است .شرکتها برای بهبود

است که در سالهای اخیر برای کمک به بقای شرکت-

عملکاارد زنعیاارة تااأمین بااا اسااتفاده از فراینااد مهندساای

های تحت فشار و دستیابی به رضایتمندی مشتری توجاه

معدد ،سیستمهای جدید و آموزش کارکنان ،میلیونهاا

دانشگاهیان ،مشاوران و مدیران بسایاری را جلاب کارده

دالر هاینه میکنند .بارای درک بهتار عملکارد زنعیارة

است .در ول دهاة گذشاته و تکاما مادیریت رنعیارة

تأمین و بهبود تصمیمگیریها در ایان زمیناه ،اساتفاده از

تااأمین ،تحقیقااات بساایاری در مااورد ساانعش عملکاارد

دادههای خام و انعام اندازهگیاریهاای کمّای ضاروری

زنعیرة تأمین که یک ابااار مادیریتی و وسایلهای بارای

است .زنعیرة تأمین بارای حمایات از باازاری اسات کاه

موفقیت مدیریت راهبردی و نظارت مستمر در دساتیابی

شرکت در حاال حاضار در آن فعالیات مایکناد .بارای

اهااداف سااازمان بااوده انعااام شااده اساات (آگااامی 4و

ارزیابی عملکارد زنعیارة تاأمین سانعش شااخصهاای

همکاران .)4494 ،چونکه رقابت فردی بین شارکتهاا

مختلک و تعایه و تحلی آنها ضروری است (ال سایّد،2

به رقابت جمعی بین زنعیرههای تأمین تبدی شده است،

 .)4493اکثر شرکتها فاقد اباارهایی برای تغییار ساری

مدیریت زنعیرة تاأمین باه یکای از عواما مهام راهبارد

و گاارفتن ا معااات موجودنااد ،ا معاااتی کااه غالب اام از

رقااابتی باارای افاااایش بهاارهوری و سااودآوری سااازمان

همکاران و سیستمهای زنعیرة تأمین به دسات مایآیناد.

تبدی شده است .اساس سیستم ارزیابی عملکرد زنعیارة

عملکاارد کلاای زنعیاارة تااأمین باار سااممت مااالی تمااام

تأمین مناسب ،عملکرد مؤثر مادیریت اسات .بسایاری از

شرکتهای عضو زنعیره بسیار تأثیر میگذارد .بنابراین،

ارزیابیهای سنتی عملکرد زنعیره تاأمین ،ارزیاابیهاای

یک فرایند ماؤثر سانعش عملکارد زنعیارة تاأمین بایاد

ایستایی هستند ،درحالیکه زنعیرة تأمین واقعی سیستمی

بتواند آن حوزههای عملکردی را نشان دهاد کاه باعاث

پویا است و به انطباق با روشهایی بارای انعاام ارزیاابی

سودآوری پایدار و قادرت ماالی مایشاوند .بارای ایان

نیاز دارد (هونگ و یونگ هاوآ .)4493 ،3یکراارچگی

مهم ،در فرایند سنعش عملکرد معیارهای مطمهن ایعااد

بازار ،افاایش رقابت و تأکید ویژه بر جهاتگیاریهاای

میشوند که برای همکاری فعالیتهای زنعیرة تأمین در

1 Najmi
2 Agami
3 Hong & Zhong-Hua

حوزههایی مانند پیشرفت ،به حاداق رسااندن هایناههاا،
4 El Sayed
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بهرهوری سرمایه کار و بهکارگیری دارایایهاای ثابات،

(فنگ 5و همکاران4492 ،؛ پیترسن 6و همکاران4445 ،؛

گاارش می دهناد (رحماانسرشات و افسار .)9317 ،در

یانلی 7و همکاران .)4496 ،عملکرد کساب و کاار کاه

این پژوهش ،نگرش زنعیرة تأمین (تاأمینکننادههاا) ،از

نشاندهندة دیدگاه مدیریت راهبردی و زیرمعموعاهای

جانب تأمینکنندهها به «مشتری نهایی» است که با روش

از مفهوم کلی اثربخشی ساازمان اسات ،مایتواناد بارای

کیفیت و هاینه بر جلب رضایت مشاتری نهاایی تمرکاا

دستیابی به اهداف سازمان در سودآوری و افاایش سهم

دارد (چاان و پاا راج4442 ،9؛ هااو .)4444 ،4اگاارچااه

فروش و بازار و همچنین برای تحقاق اهاداف راهباردی

مدیران مسهول عملکرد سازمان هستند ،اما در جااییکاه

کلی شرکت تعریک شود (کاپمن و همکاران.)4492 ،1

سازمان در نقش یک شریک زنعیرة تأمین وظیفاهاش را

در دهکادة جهاانی و در اقتصااد آزاد و رقاابتی کنااونی،

انعام میدهد ،عملکرد سازمان به عملکرد زنعیرة تأمین

دساتیابی باه عملکاارد ماالی و اقتصاادی باارای بقاای هاار

نیااا بسااتگی دارد .عملکاارد زنعیاارة تااأمین بااه توانااایی

شرکت بسیار ضروری است .یک شرکت وقتی عملکرد

شرکای زنعیرة تأمین در تطبیق با محیط پویا نیا بساتگی

خاااوبی دارد کاااه باعاااث ایعااااد ارزش افااااوده بااارای

دارد (واندر هاقی و تریوایا  .)4443 ،3مطالعاات پیشاین

سهامداران و رضایت مشتری شود و نظرات کارکناان و

عملکاارد زنعیااره را چنااین تعریااک کااردهانااد :توانااایی

حفاظاات از محاایط زیساات را رعایاات کنااد .عملکاارد

زنعیرة تأمین در  )9تحوی کاال و خدمات باکیفیات در

شرکت به توانایی آن در ایعااد ارزش بارای مشاتریانش

زمااان مناسااب و  )4بااه حااداق رساااندن هاینااة کاااال و

بستگی دارد ،در حالیکه عملکرد مالی شرکت را تعادل

خدمات برای مشتری نهایی.

ناپایدار ناشی از سیر تکااملی بهارهوری و اثربخشای نیاا

راهبردهای بازاریابی و عملکرد مالی
عملکاارد سااازمان شااام عملکاارد مااالی ،عملکاارد
عملیاتی و اثربخشای ساازمانی اسات .از دیادگاه سانتی،
عملکرد ساازمانی معماوالم یاک عملکارد ماالی در نظار
گرفته میشود که در آن ممحظات بودجاه ،دارایایهاا،
عملیاتها ،محصوالت ،خدمات ،بازارها و مناب انساانی
روی خط پایین کلی موفقیات ساازمان اثرگاذار هساتند
(فارسانی و همکاران .)4493 ،2معیارهای مختلفی مانناد،
سهم بازار ،رشد فروش ،حاشیة فاروش ،باازده سارمایه-
گذاری ،بازده سهام ،بازده دارایای و گاردش موجاودی
انبار ،برای سنعش عملکرد مالی شارکت وجاود دارناد

1 Chen & Paulraj
2 Ho
3 Vanderhaeghe & de Treville
4 Farsani

تعریک کردهاند (بوس و استفان .)4492 ،1عملکرد مالی
ابتکااار ماادیریت در باااالبردن دقاات و بااههنگااامبااودن
ا معات مالی است و اهداف اقتصادی عمومی ساازمان
را اندازهگیری میکند (کااپمن 94و همکااران.)4492 ،
دستیابی به مناب و عملکرد باالی مالی ،مفااهیمی هساتند
که از نظریة مایات منااب 99نشاأت مایگیرناد (آرنات و
ماهاواران .)4494 ،94نظریة مایت مناب  ،نظریاهای اسات
که بر رقابت و اقدامات نظری راهبرد بازاریابی کساب و
93

کار تأکیاد دارد (هانات و ماهااواران  .)4494 ،در ایان
نظریه ،تنوع مناب و بخاشهاای باازار بارای دساتیابی باه
5 Feng
6 Petersen
7 Yan Li
8 Kaplan
9 Buse & Ştefan
10 Kaplan
11 resource advantage theory
12 Arnett & Madhavaram
13 Hunt & Madhavaram
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مایت رقابتی ارزشمند هساتند .ایان در حاالی اسات کاه

دلاااوی اصااافهانی و همکااااران ( ،)9313همساااویی

راهبردهای بازاریابی بار دساتاوردهای ماالی ساازمانهاا

راهبردهای بازاریابی با زنعیرة تأمین و عملکرد سازمانی

مااؤثر هسااتند (سااولومان و پتاای .)4499 ،9یااک راهباارد

را از نظاار  951ماادیر گااروه صاانعتی را بااا اسااتفاده از

بازاریابی مؤثر میتواند موجب افاایش فاروش و تسالط

معادالت ساختاری انعاام دادهاناد .نتاایج ایان پاژوهش،

بر باازار هادف شاود (یماایو .)4493 ،شارکتهاا بارای

رابطة مثبت و معنیدار همسویی راهبردهاای بازاریاابی و

سااودآوری و رشااد ،بایااد یااک راهباارد بازاریااابی ماننااد

زنعیرة تأمین با عملکرد زنعیرة تأمین را نشان مایدهاد.

راحی (یا راحای معادد) کاالهاا و خادمات را بارای

رابطة بین عملکرد زنعیرة تأمین با عملکارد ساازمان نیاا

پایااداری مایاات رقااابتی خااود اجاارا کننااد (ساایویک،4

مثبت و معنیدار است.

 .)4493ارتقای فروش ،ساودآوری را در کوتااهمادت و

محمااادی ( ،)9313تاااأثیر همااااهنگی راهبردهاااای

بلندمدت افاایش میدهاد (زیبارا 3و همکااران.)4494 ،

بازاریابی بر زنعیرة تأمین برای ارتقای عملکرد کساب و

تأثیرگااذاری راهبردهااای بازاریااابی بااا تعایااه و تحلی ا

کارهای کوچک و متوسط شهرک صانعتی هشاتگرد را

مناف و فروش سنعیده میشوند .سازمانها برای شاک -

از نظاار  444نفاار از کارکنااان بخااش بازاریااابی ،تولیااد و

دادن ،دساتیابی و حفاای مایات رقااابتی خاود ماایتواننااد

تحقیااق و توسااعه بااا کمااک آزمااون رگرساایون خطاای

راهبردهای بازاریابی را به کار برند (ییمایو.)4493 ،2

دومتغیاره تحلیا کارده اساات و دریافتاه کااه هماااهنگی
راهبردهای بازاریابی بر عملکرد زنعیرة تأمین ،عملکارد

پیشینة تحقیق

زنعیرة تأمین بر عملکرد ماالی و عملکارد بازاریاابی بار

قیومی و واصفی ( ،)9315تأثیر راهبردهای بازاریاابی
بر عملکرد زنعیرة تأمین و عملکرد سازمان را از دیدگاه

عملکرد مالی شارکتهاای مطالعاهشاده ،تاأثیر مثبات و
معنیدار دارد.

 454مااادیر بازاریاااابی شااارکت مهندسااای بازرگاااانی

رضااایی جاااریونااد ( ،)9314همسااویی راهبردهااای

خااودروی سااایرا (سااتکو) را بااا اسااتفاده از معااادالت

مدیریت زنعیرة تأمین و راهبردهای سیساتم ا معااتی و

ساختاری بررسی کردهاناد .نتاایج باهدساتآماده ،تاأثیر

تأثیر این همسویی بر عملکارد ساازمان در شارکتهاای

مثباات و معناایدار راهباارد بازاریااابی محصااول (ترفی ا و

تولیدی استان خوزستان را از دیدگاه  439نفر از مدیران

توزیا ) باار عملکاارد سااازمان و تااأثیر مثباات و معناایدار

یا سرپرستان بخش های خرید ،تولید ،فروش ،پشتیبانی و

عملکرد بازاریابی بر عملکرد مالی در شارکت ساتکو را

توزیا شاارکتهااای تولیاادی اسااتان خوزسااتان بررساای

نشان میدهد؛ اما راهبرد بازاریابی (قیمات) بار عملکارد

کرده است .در این پژوهش از روش معادالت ساختاری

زنعیرة تأمین (تحوی بهموق ) تأثیر مثبت و معنایدار در

برای تعایه و تحلی دادههاا اساتفاده شاده اسات .نتاایج

شرکت ستکو نداشته است.

نشااان ماایدهااد کااه راهبردهااای سیسااتم ا معاااتی اثاار
راهبردهای زنعیرة تأمین بار عملکارد مادیریت زنعیارة
تأمین را تعدی میکند و به دنباال آن عملکارد ساازمان
1 Solomon & Perry
2 Civic
3 Zebra
4 Jemaiyo

نیا تأثیر میپذیرد.
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گوناسکاران 9و همکاران ( )4497پژوهشی با عناوان

جوتنر 5و همکااران ( )4494رابطاة باین بازاریاابی از

«داده زیاد و تحلی پیشگو برای زنعیرة تأمین و عملکرد

دیاادگاه راهبااردی و عملکاارد زنعیاارة تااأمین را مطالعااه

سازمانی» انعام دادهاند که نتاایج پاژوهش آناان ،رابطاة

کااردهانااد .آنهااا ماایگوینااد کااه بازاریااابی از دیاادگاه

مثبت بین روابط و بهاشتراکگذاری ا معاات باا تعهاد

راهبردی بر عملکرد زنعیرة تأمین مؤثر است.
راشاد 6و همکااران ( ،)4494تاأثیر زنعیارة تااأمین از

مدیریت را نشان میدهد.
ینکینااااا )4495( 4راهبردهااااای بازاریااااابی باااارای

ریق تسهیم ا معات بار عملکارد را برسای کاردهاناد.

سودآوری رستورانهای مستق ایاالت متحده را از نظار

نتایج این تحقیاق نشاان مایدهاد کاه تساهیم ا معاات،

مدیران و کارکنان مطالعه کرده است .ارائه پانج راهبارد

شرط الزم بارای تساهیم داناش اسات و رابطاة نادیاک

بازاریابی و همچنین بیان نقش حیاتی تعهاد کارکناان در

تأمینکننده -خریدار عام مهمی برای افاایش عملکارد

اجرای مؤثر ایان راهبردهاا از دساتاوردهای ایان مطالعاه

تأمینکننده است.
زنعیرههای تأمین ،زنعیرههاای ارزش هساتند کاه از

است.
واگنر 3و همکاران ( )4494تحقیقی با هدف بررسای

عرضهکننده تا مشتری نهایی توساعه یافتاهاناد .مادیریت

ارتباااط بااین تناسااب زنعیاارة تااأمین بااا عملکاارد مااالی

زنعیاارة تااأمین نیازمنااد یکرااارچگی و هماااهنگی بااین

شرکتهاا انعاام دادهاناد کاه نتاایج آن نشاان مایدهاد

فرایناادهای کسااب و کااار (خریااد ،تولیااد ،بازاریااابی،

شاارکتهااایی کااه زنعیاارة تااأمین متناساابتااری دارنااد،

پشتیبانی و فرایندهای ا معات) در زنعیرة تاأمین بارای

بازگشت دارایی باالتری دارند و این شارکتها نسابت باه

برآوردن تغییارات تقاضااهای مشاتری نهاایی مایباشاد.

شرکتهایی که زنعیرة تأمین نامتناسبی دارند ،عملکارد

زنعیرههای تأمین موفق بر مشتری تمرکا دارند .این امار

بهتری داشتهاند.

نیازمنااد همکااااری شااارکتهااا درون زنعیااارة تاااأمین

گرین و همکاران ( )4494همسوسازی راهبارد هاای

بازارمحور اسات کاه در آن ،راهبردهاای بازاریاابی هار

بازاریابی با عملکرد سازمانی را از ریق عملکرد زنعیرة

شاارکت بااه ااور انفاارادی منسااعم و بااا زنعیاارة تااأمین

تأمین از دیدگاه  997نفار از اعضاای گاروه اپایک  2باا

هماهنگ باشد .میتوان گفت که همساویی راهبردهاای

استفاده از معادالت ساختاری ،بررسی کردهاند که نتایج

بازاریابی (با شرکا) در زنعیارة تاأمین ،عملکارد زنعیارة

آن نشان میدهد که همسوسازی راهباردهاای بازاریاابی

تأمین را بهباود مایبخشاد و ایان خاود موجاب ارتقاای

بر عملکرد زنعیرة تأمین و عملکرد ماالی تاأثیر مثبات و

سااط عملکاارد شاارکت ماایشااود و در نهایاات بهبااود

معناااداری دارد .همسااویی بازاریااابی از ری اق عملکاارد

عملکرد هر شرکت را بهدنبال خواهاد داشات .عملکارد

زنعیرة تأمین نیا بر عملکارد ماالی باه اور مثبتای ماؤثر

مالی نیا که خود بخشی از عملکرد سازمان است ،از این

است.

روند تأثیر مثبت خواهد گرفت.

1 Gunasekaran
2 Jenkins
3 Wagner
4 APICS

5 Juttner
6 Rashed
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شده است که کلیّات این مدل به شک زیر میباشد:

بااا توجااه بااه پیشاانة نظااری پااژوهش ،ماادل مفهااومی
تحقیق حاضر بر اساس مدل گارین و همکااران انتخااب
H4

H1

H3
عملکرد زنجیره تامین

عملکرد مالی

همسویی راهبردهای بازار
یابی

H2

شکل  .1مدل پیشنهادی پژوهش (برگرفته از مدل گرین و همکاران)2112 ،

با توجه به آنچه در بخش پیشینة نظری و تعربی بیان
شد ،فرضیههای زیر ارائه میشوند:

اساااس فرمااول نمونااهگیااری از جامعةمحاادود (فرمااول
کوکران) نمونهای با حعام  496شارکت انتخااب شاده

فرضاایة اول :همسااویی راهبااردهااای بازاریااابی باار
عملکرد زنعیرة تأمین تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضاایة دوم :همسااویی راهبااردهااای بازاریااابی باار
عملکرد مالی تأثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیة سوم :عملکرد زنعیرة تأمین بر عملکرد ماالی
تأثیر مثبت و معناداری دارد.

است .با توجه به همگنبودن جامعة تحقیق روش نموناه-
گیری از نوع تصادفی ساده تعیین شده است.
اباااار اصاالی گااردآوری ا معااات ایاان پااژوهش،
پرسشنامه است که بر اساس این ،برای سنعش متغیرهای
همسویی راهبرد های بازاریابی و عملکرد زنعیارة تاأمین
از پرسشنامة گرین و همکاران ( )4494و بارای سانعش

فرضیة چهاارم :همساویی راهباردهاای بازاریاابی بار

متغیر عملکرد مالی از پرسشنامة اساتفادهشاده در تحقیاق

عملکرد مالی باا نقاش میاانعی عملکارد زنعیارة تاأمین

کرد ( )9311استفاده شاده اسات .بارای سانعش پایاایی

تأثیر دارد.

سؤاالت پرسشنامه یک نمونة اولیاه شاام  34پرسشانامه
از مدیران شرکتها پیشآزمون شد و سر

روش تحقیق

باا اساتفاده

از دادههای باهدساتآماده از پرسشانامه ،میااان ضاریب

به این دلی که هادف پاژوهش ،تعیاین رواباط علّای

اعتماد با روش آلفاای کرونباا محاسابه شاد کاه بارای

بین همسویی راهبردهاای بازاریاابی و عملکارد ماالی باا

سؤاالت متغیرها به ترتیب 45157 ،درصد برای همسویی

ایان پاژوهش از

راهبااردهااای بازاریااابی؛  45125درصااد باارای عملکاارد

نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری ا معات

زنعیاارة تااأمین؛  45157درصااد باارای عملکاارد مااالی و

توصیفی -همبستگی و از نوع الگوی معادالت ساختاری

 45117درصد برای ک پرسشنامه باه دسات آماد .بارای

است .جامعة آماری در این پژوهش شام شارکتهاای

سنعش روایی ساؤاالت از اعتباار محتاوا و اعتباار ساازه

تولیدی فعال در شهرکهای صانعتی شاهر اهاواز اسات

اسااتفاده شااده اساات .باارای ساانعش اعتبااار محتااوای

که تعداد جامعة آماری این شرکتها  211می باشاد .بار

پرسشاانامه از نظاارات متخصصااان ،اسااتادان دانشااگاه و

نقش میانعی زنعیرة تأمین اسات ،پا
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کارشناسااان خبااره اسااتفاده شااده اساات .همچنااین باارای

این هدف ،مدل زیار کاه حااوی ارتبااط باین متغیرهاای

سنعش این موضوع که پرسشنامة بررسیشده تا چه حد

تحقیق است ،تدوین شده است (شک  )4و با استفاده از

سازه یا صفت مورد نظر را بهخوبی نمایاان مای ساازد ،از

دادههای مذکور و نرمافراز  LISRELمدل آزمون شاده

اعتبار سازه (تحلی عاملی تأییدی) استفاده شده است .باا

است .که نتایج آن به شر زیر است:

شکل.2الگوی اندازه گیری متغیرهای تحقیق )تحلیل عاملی تأییدی در حالت تخمین استاندارد(

همانگونه کاه در شاک بااال و همچناین در جادول

شاااخصهااای تناسااب (باارازش) در وضااعیت مناساابی

( )9آماااده اسااات ،الگاااوی انااادازهگیاااری از لحااااظ

هستند؛ زیرا نسبت کای – دو بر درجة آزادی کوچک-
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تاار از  3و مقاادار شاااخص  RMSEAنیااا کمتاار از 459

آورده شده است:

ماایباشااد .شااک الگااوی اناادازهگیااری مربو ااه در زیاار
جدول  .1نتایج شاخصهای نیکویی برازش مدل اندازهگیری
نام شاخص

GFI

NFI

NNFI

CFI

IFI

Chi-square/df

RMSEA

نتایج مدل

4514

4515

4517

4511

4511

9521

45427

کمتر از 3

کمتر از 459

برازش مناسب نادیک به یک ≥٪14≥ ٪14≥ ٪14≥ ٪14

در این شک و شک هاای بعادی ،متغیار  hsنشاانگر

همسویی راهبرد های بازاریابی بر عملکرد زنعیرة تاأمین

همسویی راهبردهای بازاریابی ،متغیار  ztبیاانگر زنعیارة

دارای اثر مثبت برابر با  4577است و عدد معناداری ایان

تأمین و متغیر  AMنشاندهندة عملکرد مالی است.

اثاار براباار بااا  1571و بااار تاار از  9516م ایباشااد.پ
میتوان گفت فرضیة اول تحقیاق تأییاد مایشاود و ایان

یافتههای پژوهش

نشان مایدهاد کاه همساویی راهباردهاای بازاریاابی بار

برای آزمون فرضیه های تحقیاق از بخاش سااختاری

زنعیرة تأمین اثر مثبت و معناداری دارد.

ِالگوی معادالت ساختاری و با نرمافاار  LISRELانعاام
شااده اساات .همچنااانکااه در شااک هااای  3و 2هساات،

شکل .3الگوی تخمین استاندارد

باه بیاان دیگار ،یاک واحاد بهباود در همساویی

در عملکاارد زنعیاارة تااأمین خواهااد بااود .همسااویی

راهبردهای بازاریابی شرکت ،موجب  4577واحد بهبود

راهبردهای بازاریابی بار عملکارد ماالی نیاا اثار مثبات و
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معنااداری برابار باا ( 4526عادد معنااداری  )6599دارد.

بار تر اسات (برابار باا  ،)5515مایتاوان گفات تاأثیر

همچنااین بااه دلیلاای کااه مقاادار ضااریب اسااتاندارد باارای

زنعیرة تأمین بر عملکرد مالی مثبت و معنادار است.

فرضاایة سااوم  ،4526و عاادد معناااداری از عاادد 9516

شکل. 4الگوی اعداد معنادار

بنابراین فرضیة سوم نیا تأیید میشاود؛ اماا در ماورد

بار تار از  9/16باشاد ،نقاش میاانعی متغیار عملکارد

نقش میاانعی عملکارد زنعیارة تاأمین از آزماون ساوب

زنعیرة تأمین تأیید میشود .با توجه به جدول ( )4چون-

(فرمااول شااماره  )9اسااتفاده شااده اساات .در مااورد ایاان

که مقدار عدد بهدساتآماده از آزماون ساوب  9/59باه

آزمون اگر عدد معناداری باهدساتآماده از ایان ریاق

دست آمد و این مقدار از  9/16کمتر است.

جدول  :2نتایج آزمون سوبل برای آزمون فرضیة چهارم
ضریب تخمین غیر

ضریب تخمین

خطای استاندارد

خطای استاندارد

استاندارد مسیر اول

استاندارد مسیر دوم

مربوط به مسیر اول

مربوط به مسیر دوم

4577

4521

4529

4591

بنابراین میتوان گفت فرضیة مبنی بر نقش میاانعی-
گری متغیر عملکرد زنعیرة تأمین رد مایشاود و فرضایة
چهارم تأیید نمیشود .هماانگوناه کاه از شااخصهاای

Z

9559

کلی نیاا برمایآیاد ،کلیّات الگاو از نظار شااخصهاای
تناسب نیا در وضعیت مناسبی قرار دارد (جدول .)3
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جدول  .3نتایج برازش کلی مدل تحقیق
نام شاخص

GFI

NFI

NNFI

CFI

IFI

Chi-square/df

RMSEA

نتایج مدل

4511

4513

4515

4516

4516

4544

45461

نتیجهگیری وپیشنهادها

عملکرد زنعیرة تأمین در شرکتهای تولیدی شاهرک-

همسویی راهبردهای بازاریابی و مشاارکت شارکای

هااای صاانعتی شااهر اهااواز را نشااان ماایدهااد .قیااومی و

زنعیرة تأمین در ارائه محصوالت و خدمات درخواساتی

واصقی ( ،)9315دلوی اصفهانی ( )9313و محمدی نیاا

مشااتریان در پرتااو یکرااارچگی و هماااهنگی فرایناادهای

در تحقیق خود تأثیر راهبردهاای بازاریاابی بار عملکارد

بازاریابی در سراسر زنعیارة تاأمین امکاانپاذیر اسات و

زنعیرة تأمین را نشان دادهاند .گرین و همکاران ()4494

موجب جلب رضایت مشتری نهایی و در نهایت افاایش

رابطة راهبردهای بازاریابی با عملکارد زنعیارة تاأمین را

سااهم بااازار ،سااودآوری و در نهایاات ارتقااای عملکاارد

در نتایج تحقیق خود تأیید کردهاند .جاوتنر و همکااران

سازمان می شود .محققان بسایاری ایان موضاوعات را از

( )4494تأثیر بازاریابی از دیدگاه بازاریاابی بار عملکارد

نظر تهوری تأیید و پشتیبانی کردهاناد .از ایانرو ،در ایان

زنعیرة تأمین در پژوهش خود را به دست دادهاند.

پژوهش یک مدل ساختاری برای مطالعه تأثیر همساویی

بر اساس آزماون فرضایة دوم ،عادد معنایدار مسایر

راهبردهای بازاریاابی بار عملکارد ماالی هام باهصاورت

میان دو متغیر که برابر ( )5/15است ،این فرضایه تأییاد -

مسااتقیم و هاام از ریااق عملکاارد زنعیاارة تااأمین ،در

شده است .از اینرو ،اگر همسویی راهبردهای بازاریابی

شاارکتهااای تولیاادی فعااال در شاارکت شااهرکهااای

افاایش یابد عملکرد ماالی نیاا ارتقاا ماییاباد .رضاایت

صنعتی شهرستان اهواز پیشنهاد و بررسی شده است.

مشتریان نهایی موجب افاایش سهم بازار ،ساهم فاروش،

بر اسااس آزماون فرضایة اول ،عادد معنایدار مسایر
میان دو متغیر که برابر ( )1/71اسات ،ایان فرضایه تأییاد

بازده دارایی و بازگشات سارمایه مایشاود و در نهایات
عملکرد مالی را بهبود میبخشد.

میشود .با توجه به ایان نتاایج ،همکااری شارکتهاا باا

قیومی و واصقی ( ،)9315دلوی اصافهانی ( )9313و

شاارکای زنعیاارة تااأمین در مااورد سااازگاری فلساافة

محمدی نیا در تحقیق خود تأثیر راهبردهای بازاریابی بر

بازاریابی و جلب رضایت مشاتریان نهاایی بارای کساب

عملکاارد مااالی را نشااان دادهانااد .گاارین و همکاااران

سااود ،برنامااهریااای و همکاااری در ارائااه محصااوالت و

( )4494تأثیر راهبردهای بازاریاابی بار عملکارد ماالی را

خدمات جدید ،برنامهریای و همکااری در راهباردهاای

در نتایج تحقیق خود به دست دادهاند.

قیمتگذاری با هدف فروش محصوالت و خادمات باه

بر اساس آزمون فرضیة سوم ،عدد معنایداری مسایر

مشااتریان نهااایی ،راهبردهااای توزیاا جهاات فااروش

میان دو متغیر که برابر ( )6/99است ،این فرضایه تأییاد -

محصوالت و خدمات و برناماهریاای و همکااری بارای

میشود .بنابراین ،عملکرد زنعیرة تأمین بر عملکرد مالی

توسااعة فرایناادهای یکرارچااهسااازی کااه باارای مشااتریان

تأثیر مثبت و مستقیم دارد .به این معنا کاه اگار عملکارد

نهایی ایعاد ارزش میکنند .از اینرو ،نتایج تحقیق تأثیر

زنعیرة تأمین ارتقا یابد ،عملکرد مالی نیا بهبود مییاباد.

مثباات و معناایدار همسااویی راهبااردهااای بازاریااابی باار

ازاینرو ،ایعاد توانایی در زنعیرة تاأمین اصالی شارکت
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در ارائه محصوالت بدون نقاص ،ایعااد ارزش افااوده،

زنعیارة تااأمین توجیااهپااذیر نیسات و ایعاااد یااک رابطااة

پاسخگویی سری و ح مشکمت ،اصام محصاوالت

مسااتقیم جاادی بااین راهباارد بازاریااابی و عملکاارد مااالی

آساایبدیااده و ناااقص ،ارائااه دقیااق میاااان و کیفیاات

ضااروری اساات .گاارین و همکاااران ( )4494نیااا تااأثیر

محصوالت وعدهدادهشده به مشتریان نهایی ،تواناایی باه

همساویی راهبردهاای بازاریاابی بار عملکارد مااالی را از

حااداق رساااندن ضااایعات در سراساار زنعیاارة تااأمین را

ریق عملکرد زنعیرة تأمین در نتایج تحقیق خاود تأییاد

بهبود مایدهاد و در نهایات ساودآوری ،باازده فاروش،

کردهاند.

بازده دارای ،بازده سرمایه و بهرهوری شارکت را کاه از

در ایان تحقیااق تمااام آزمااون فرضاایههااا بااا رویکاارد

معیارهای اصالی سانعش عملکارد ماالی هساتند توساعه

سختگیرانه انعام شدهاند بهگوناهای کاه در تماامی آنهاا

میدهاد و امکاان ارتقاای عملکارد ماالی شارکتهاا را

 H0نشانگر نبود رابطه میان متغیرهاست.

فااراهم ماایسااازد .قیااومی و واصااقی ( ،)9315دلااوی

در نخساااتین مرحلاااة ایااان تحقیاااق ،تاااأثیر مساااتقیم

اصفهانی ( )9313و محمادی نیاا در تحقیاق خاود تاأثیر

راهبردهای بازاریابی بر عملکرد زنعیرة تأمین و عملکرد

عملکرد زنعیرة تأمین را بر عملکرد مالی نشاان دادهاناد.

مالی بدون توجه باه متغیار میاانعی بررسای شاده اسات.

رضایی جاریوند ( )9314تأثیر عملکارد زنعیارة تاأمین

نتایج نشان میدهاد کاه ساازمانهاای تولیادی فعاال در

بر عملکرد مالی را بر اساس یافتاههاای تحقیاق خاود باه

شهرکهای صانعتی شهرساتان اهاواز نیااز باه همساویی

دساات داده اساات .گاارین و همکاااران ( )4494تااأثیر

راهبردهای بازاریابی خاود باا عملکارد زنعیارة تاأمین و

عملکاارد زنعیاارة تااأمین باار عملکاارد مااالی را در نتااایج

همکاااری بااا شاارکای زنعیاارة تااأمین خااود باارای تااامین

تحقیق خود تأیید کاردهاناد .راشاد و همکااران ()4494

نیازهای مشتریان نهایی محصوالت خود دارند .باا توجاه

تااأثیر زنعیاارة تااأمین را از ریااق تسااهیم ا معااات باار

به بررسیهای نظری و تعربی این پژوهش ،در حالیکاه

عملکارد نشاان دادهاناد .ویاو و همکااران ( )4493تااأثیر

شرکتها در کسب و کار خود به دنبال بهباود عملکارد

یکرارچااهسااازی زنعیاارة تااأمین باار رضااایت مشااتری و

مااالی هسااتند ،بایااد مشااتریان نهااایی زنعیااره از ارائااه

عملکرد مالی را در مطالعة خود نشاان دادهاناد .واگنار و

محصوالت آنها رضایت داشته باشند ،قب از آنکه منااف

همکاران ( )4494بر اساس نتایج تحقیق خود بار ارتبااط

مالی شارکت حاصا شاود .موفقیّات ماالی باه موفقیّات

میان تناسب زنعیرة تأمین با عملکرد مالی تأکید کارده-

بازاریابی شرکت بستگی دارد .همسویی بازاریابی به ور

اند.

مسااتقیم باار عملکاارد زنعیاارة تااأمین و عملکاارد مااالی
بر اسااس نتاایج آزماون ساوب جادول ( ،)2فرضایة

شرکتهای مطالعهشده تأثیرگذار است .با توجه به نباود

چهااارم رد شااده اساات .از ایاانرو ماایتااوان گفاات کااه

تأثیر غیر مستقیم همسویی بازاریابی بر عملکارد ماالی از

همسویی راهبردهای بازاریابی از ریق عملکرد زنعیارة

ریاق عملکارد زنعیارة تااأمین ،تأکیاد بار ایعااد رابطااة

تااأمین باار عملکاارد مااالی تااأثیر ناادارد .بنااابراین ،نتیعااة

مستقیم راهبردهای بازاریابی بر عملکارد ماالی از ریاق

پژوهش نشان از تأثیر کمتر غیرمستقیم همسویی راهبرد-

جلب رضایت مشتریان نهایی زنعیرة تأمین ،ساوآوری و

های بازاریابی بر عملکرد مالی نسبت به تأثیر مستقیم آن

بهاارهوری شاارکتهااا را بهبااود ماایبخشااد .همسااویی

دارد؛ در نتیعه ،تأثیر راهبرد بازاریابی از ریاق عملکارد

راهبردهای بازاریابی با عملکرد زنعیرة تأمین و عملکرد

توسعة مدل ساختاری برای تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی 37 /

مالی شرکتها به پاسخگویی بهموق و سری به مشتریان

منابع

نهایی ،ارائه محصوالت بدون عیاب ،باا کیفیات دلخاواه

 -9رحمانسرشات ،حساین و افسار ،امیار ( ،)9317اثار

مشتری و به میاان تقاضای مشتریان نهاایی ،ساهم باازار،

تسهیم ا معات بر راهباردهاای رقاابتی و عملکارد

بازده فروش ،بازده دارایی ،بازگشت سری سارمایه و در

زنعیره تأمین ،نشاریة مادیریت فنااوری ا معاات،

نهایاات مناااف

ینفعااان و رقابااتپااذیری شاارکتهااای

دورة  ،9شمارة  ،9صص 37 :تا .21
 -4دلوی اصفهانی ،محمدرضا؛ قربانی ،حساین؛ بااقری

بررسیشده را افاایش میدهد.
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر مطر می-

قلعه سلیمی ،مرضیه ( ،)9313بررسی تأثیر همسویی
استراتژیهای بازاریابی بر زنعیرة تأمین و عملکارد

شود:
در ایاان تحقیااق تااأثیر مثباات همسااویی راهبردهااای
بازاریابی بر عملکرد زنعیرة تأمین و عملکارد ماالی کاه
در تحقیقات پیشین تأیید شاده نشاان داده شاد .بناابراین

سازمان (مطالعاة ماوردی :گاروه صانعتی انتخااب)،
مدیریت بازاریابی ،شمارة .43
 -3رجاابزاده ،علاای؛ حساانزاده ،علیرضااا؛ نااالچیگر،

پیشنهاد میشود سازمانهای تولیادی فعاال در شاهرک-

نیلوفر؛ نالچیگر ،سروش ( .)9311ارائه مدل عواما

های صنعتی شهرستان اهواز راهبردهاای بازاریاابی خاود

مؤثر بر ایعاد ریسک در زنعیرة تأمین الکترونیکای

را با شرکای زنعیرة تأمین خود برای بارآوردن نیازهاای

و تاأثیر آن باار عملکارد سااازمانی ،نشاریة ماادیریت

مشتریان نهایی خود همسو کنناد تاا از ایان راه عملکارد

فناوری ا معات ،دورة  ،4شمارة  ،2ص.71 -51

عملکارد ماالی

 -2فرجاای خورشاایدی ،حعاات؛ حاادادی ،مصااطفی

شرکت نیا ارتقا یابد .پیشانهاد مایشاود باه جاای اینکاه

( .)9316ارزیابی عملکرد زنعیرة تاأمین هولادینگ

اقاادامات یکرااارچگی در سااط سااازمان انعااام شااود،

دارویاای در ایااران مااورد مطالعااه :سااازمان تااأمین

یکرارچگی فرایندهای بازاریابی در ک زنعیرة تاأمین را

اجتماااعی ،اندیشااة ماادیریت ،سااال ،4شاامارة ،9

تمام شرکا شاک دهناد .ایان کاار در راهبارد بازاریاابی

صص.944 - 75:

زنعیرة تاأمین را بهباود بخشاند و سار

زنعیرة تأمین مشترک با هدف رضایت مشاتریان نهاایی

 -5قاساامی ،حساان؛ اعراباای ،محمااد؛ دهقااان ،نباای الااه

انعام خواهد شد .همچنین پیشنهاد میشاود ایان تحقیاق

( ،)9311ماادل هماااهنگی بااین اسااتراتژی بازاریااابی

در سط ملی انعام شود و نتایج آنها با نتایج این تحقیاق

بینالمل با ابعاد محیطی ساازمان و زیرسیساتمهاای

مقایسه شود .در نهایت با توجه به اینکه عملکرد زنعیارة

بازاریابی بینالمل و اثار آن بار عملکارد صاادراتی

تأمین در این پژوهش فقاط باه صانای تولیادی محادود

(مورد :صنعت خدمات فنای و مهندسای) ،فصالنامة

شده است ،برای تحقیقاات بعادی پیشانهاد مایشاود در

علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صانعتی ،ساال ،6

صاانای خاادماتی کااه راهبردهااای بازاریااابی و عملکاارد

شمارة  ،97صص.945 -75:

زنعیرة تأمین را کمتر بررسی کردهاند ،مشابه این تحقیق
انعام شود و نتایج با هم مقایسه شوند.

 -6صنایعی ،علی؛ سبحان مانش ،فریبارز؛ قاضای فارد،
امیرمهدی ( ،)9314عوام مؤثر بار توساعة فنااوری
شناسایی از ریق فرکاان هاای رادیاویی ()RFID
در مدیریت زنعیرة تأمین الکترونیکای (،)E-SCM

9316 ) بهار42(  شماره پیاپی، شماره اول، سال هفتم، تحقیقات بازاریابی نوین/ 31

The Journal of Business & Industrial
Marketing, 27(7), 572-581.
14- Bettiol, M., Di Maria, E., & Finotto, V.
(2012). Marketing in SMEs: The role of
entrepreneurial sense making. International
Entrepreneurship
and
Management
Journal, 8(2), 223-248.
15- Buse, L., & Ştefan, I. O. (2014). Study on
the Correlation between Economic and
Financial
Performance
and
Stock
Exchange Performance in Romanian
Companies from Oil and Retail Trade
Industries. Procedia Economics and
Finance, 16, 149-159.
16- Chari, S., Balabanis, G., Matthew J.
Robson, Slater, S. (2016). Alignments and
misalignments of realized marketing
strategies with administrative systems:
Performance
implications.
Industrial
Marketing Management, 11(1), 1-16.
17- Civic, B. (2013). Analysis of the quality of
strategic marketing planning in trading
companies in Bosnia and Herze govina.
International Business Research, 6(6), 115114.
18- El Sayed, H. (2013). Supply chain key
performance
indicators
analysis.
Management, 2(1).
19- Farsani, S. B., Farsani, M. E., Farsani, F.
A., Aroufzad, S., & Ban, S. (2013).
Relationship
between
organizational
learning and organizational performance
among employees in physical education
organizations. European Journal of
Experimental Biology, 3(1), 540-544.
20- Feng, T., Sun, L., Sohal, A.S., Wang, D.,
2014. External involvement and firm
performance: is time-to-market of new
products a missing link? International
Journal of Production Research. 52 (3),
727-742.
21- Green, K. W., Whitten, D., & Inman, R. A.
(2012). Aligning marketing strategies
throughout the supply chain to enhance
performance. Industrial
Marketing
Management, 41(6), 1008-1018.
22- Hong, Y., & Zhong-Hua, Y. (2013).
Supply Chain Dynamic Performance
Measurement Based on BSC and
SVM. IJCSI International Journal of
Computer Science Issues, 10(2), 271-277.
23- Hunt, S. D., & Madhavaram, S. (2012).
Managerial action and resource advantage

 صاص،9  شامارة،9  دوره،تحقیقات بازاریابی نوین
.74-29
 بیااژن؛ نیلاای پااور، مهاادی؛ خیامباشاای، کرباساایان-7
- بهینااه،)9319(  محمااد، اکباار؛ شااریعتی،با باایی
سازی کاربرد فناوری ا معات در مدیریت زنعیرة
تااأمین و بازاریااابی محصااوالت هااوائی بااه روش
4  شامارة،4  دورة، تحقیقات بازاریابی نوین،AHP
.962-923 : صص،
 بررسای اثارات پیماانهاای،)9311(  مرتضای، کرد-1
،اسااتراتژیک باار روابااط بااین یااادگیری سااازمانی
 رسالة کارشناسای،نوآوری و عملکرد مالی شرکت
. دانشگاه شهید چمران اهواز،ارشد

، محمود و اخوان اناوری، امیر و دهقان نیری، مانیان-1
 شناسایی عوام.)9311(  داود،محمدرضا و قربانی
مااؤثر باار عملکاارد زنعیاارة تااأمین (مطالعاة مااوردی
 فصلنامة علوم مدیریت.)صنعت قطعهسازی خودرو
.17 - 67 : صص،97  شمارة، سال پنعم،ایران

 رضااا، احمااد؛ امیاادوار، ناصاار؛ ساارداری، یاداناای-94
 رتبهبنادی موانا مادیریت زنعیارة تاأمین،)9312(
:ساابا بااا اسااتفاده از روش دیمت ا مطالع اة مااوردی
، تحقیقاات بازاریاابی ناوین،شرکت پاارسخاودرو
.92-9 : صص،4  شمارة،5 دورة
11- Agami, N., Saleh, M., & Rasmy, M.
(2012). Supply chain performance
measurement approaches: Review and
classification. Journal of Organizational
Management Studies, No. 1.
12- Angappa Gunasekaran, A., Papadopoulos,
T,. Rameshwar Dubey, R,.Wam, S., F.
(2017). Big data and predictive analytics
for supply chain and organizational
performance.
Journal
of
Business
Research, 70, 308–317.
13- Arnett, D. B., & Madhavaram, S. (2012).
Multinational enterprise competition:
Grounding the eclectic paradigm of foreign
production in resource – advantage theory.

31 / توسعة مدل ساختاری برای تأثیر همسویی راهبردهای بازاریابی بر عملکرد مالی

34- product
development:
coordinating
product, process and supply chain design.
Journal of Operations Management, 23 (3),
371-388.
35- Rashed, C. A. A., Azeem, A., & Halim, Z.
(2010). Effect of information and
knowledge sharing on supply chain
performance: a survey based approach.
Journal of Operations and Supply Chain
Management, 3(2), 61-77.
36- Solomon, G., & Perry, V. G. (2011).
Looking out for the little guy: The effects
of technical assistance on small business
financial
performance.
Journal
of
MarketingDevelopment
&
Competitiveness, 5(4), 21-31.
37- Tabaku, E., & Mersini, Z. M. (2014). An
overview of marketing means used by nonprofit organizations: A detailed overview
of NPOs operating in the district of
Elbasan. Journal of Marketing and
Management, 5(1), 66-83.
38- Vanderhaeghe, A., & de Treville, S.
(2003). How to fail at flexibility. Supply
Chain Forum: An International Journal, 4
(1), 64-67.
39- Wagner, S. M., Grosse-Ruyken, P. T., &
Erhun, F. (2012). The link between supply
chain fit and financial performance of the
firm. Journal
of
Operations
Management, 30(4), 340-353.
40- Wu, L., Chuang, C. H., & Hsu, C. H.
(2014).
Information
sharing
and
collaborative behaviors in enabling supply
chain
performance:
A
social
exchangeperspective. International Journal
of Production Economics, 148, 122-132.
41- Yan Li, W., Chow, P., S. Choi, T., M.
Chan, H., L. (2016). Supplier integration,
green sustainability programs, and
financial
performance
of
fashion
enterprises under global financial crisis.
Journal of Cleaner Production, 135 (1),
57–70.
42- Zebra, R., Syeda, N., Malik, S., Batul,
Z.,& Syeda, F. (2012). Short term and long
term impact of sales promotion on
organizations’ profitability: A comparative
study between convenience and shopping
goods. International Journal of Business &
Management, 7(4), 247-255.

theory: Conceptual frameworks emanating
from a positive theory of competition. The
Journal of Business & Industrial
Marketing, 27(7), 582-591.
24- Jemaiyo, B. (2013). An assessment of the
effectiveness of marketing strategies
adopted
by
sugar
manufacturing
companies in Kenya. Journal of Emerging
Trends in Economics & Management
Sciences, 4(3), 350-357.
25- Jenkins, W. Y. (2015). Marketing
strategies for profitability in small
independent restaurant. Dissertation and
Doctoral studies, Walden University.
26- Jüttner, U., Christopher, M., & Godsell, J.
(2010). A strategic framework for
integrating marketing and supply chain
strategies. The International Journal of
Logistics Management, 21(1), 104-126.
27- Kaplan, M., Öğüt, A., Mehmet, D.,
&Kaplan, A. (2014). The relationship
between organizational learning and
financial performance: a study of smallsized businesses in Turkey. Journal of WEI
Business and Economics-August, 3(2).
28- Khan, M. T. (2014a). Relationship
marketing-Some
aspects
(review).
International Journal of Information,
Business and Management, 6(2), 108-122.
29- Lee, H. L. (2004). The triple-A supply
chain. Harvard Business Review, 82 (10),
102-112.
30- Min, S., & Mentzer, J. T. (2000). The role
of marketing in supply chain management.
International
Journal
of
Physical
Distribution and Logistics Management,
30 (9), 765-787.
31- Mohammadzadeh, M., Aarabi, S. M., &
Salamzadeh, J. (2013). Organizational
performance, marketing strategy, and
financial strategic alignment: an empirical
study
on
Iranian
pharmaceutical
firms. DARU Journal of Pharmaceutical
Sciences, 21(1), 65.
32- Najmi, A., Gholamian, M. R., & Makui, A.
(2013). Supply chain performance models:
A literature review on approaches,
techniques, and criteria. Journal of
Operations
and
Supply
Chain
Management, 6(2), 94-113.
33- Petersen, K.J., Handfield, R.B., Ragatz,
G.L., (2005). Supplier integration into new

 / 24تحقیقات بازاریابی نوین ،سال هفتم ،شماره اول ،شماره پیاپی ( )42بهار 9316

