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 چکیده

یبزگیطی ؾبظهبًی ثط َّقوٌسی ثبظاضیبثی زض ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىی ذطاؾبى قوبلی پػٍّف حبضط ثِ هٌؾَض ثطضؾی تأثیط 

ًفط اظ  209ظ ًؾط ّسف، وبضثطزی ٍ اظ لحبػ ضٍـ، تَنیفی اظ ًَؿ ّوجؿتگی اؾت. خبهقِ آهبضی آى قبهل اًدبم گطزیس وِ ا

ًفط  136هسیطاى ٍ وبضهٌساى ضؾوی ٍ پیوبًی قبغل زض ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىی ذطاؾبى قوبلی ثَز ٍ حدن ًوًَِ ثِ تقساز 

ّب اظ پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز  ًتربة قس. ثطای گطزآٍضی زازٍُ ثِ نَضت تهبزفی ؾبزُ ا (1970) عجك خسٍل وطخؿی ٍ هَضگبى

ّب ثب اؾتفبزُ اظ ِ ( ٍ پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ َّقوٌسی ثبظاضیبثی اؾتفبزُ قس. ضٍایی پطؾكٌبه2001یبزگیطی ؾبظهبًی ًیفِ )

تحلیل هؿیط ٍ اؾتفبزُ اظ  زازُ ّب ثبّب ًیع اظ عطیك ضطیت آلفبی وطًٍجبخ تأییس قس.  ٍ پبیبیی پطؾكٌبهِ ضٍایی هحتَا ٍ ؾبظُ

ّبی  ًتبیح تحمیك ًكبى زاز وِ یبزگیطی ؾبظهبًی ٍ هؤلفِ .ِ اؾتؾبذتبضی هَضز تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفتیبثی هقبزالت  هسل

اًساظ هكتطن، یبزگیطی تیوی ٍ تفىط ؾیؿتوی( ثط َّقوٌسی ثبظاضیبثی زض ؾتبز  ّبی شٌّی، چكن ّبی فطزی، هسل آى )هْبضت

هؿئَالى زاًكگبُ ثطای اضتمبی ؾغح وبضآهسی ؾبظهبى، لصا  م پعقىی ذطاؾبى قوبلی تأثیط هثجت ٍ هقٌبزاضی زاضًس.زاًكگبُ فلَ

ّبی فطزی  ّب ٍ قبیؿتگی ّبی یبزگیطی هؤثط زض ؾغح فطزی، گطٍّی ٍ ؾبظهبًی ضا تَؾقِ زازُ ٍ ثب تمَیت ٍیػگی ثطًبهِثبیؿتی 

هحَض،  یسُ فسم اعویٌبى هحیغی پبؾد زٌّس ٍ ثب تجسیل قسى ثِ یه ؾبظهبى زاًفوبضوٌبى ثْتط ثتَاًٌس ًؿجت ثِ تغییطات ٍ پس

 هحیظ هٌبؾت ثطای تَؾقِ زائوی وبضوٌبى ضا فطاّن ًوبیٌس.

 

 اًكگبُ فلَم پعقىی ذطاؾبى قوبلی.ز، َّقوٌسی ثبظاضیبثیؾبظهبًی، یبزگیطی، یبزگیطی های كلیدی:  واشه
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 هقدهه -1

وِ فطزضیه تیلَض هَضَؿ اًتمبل یبزگیطی ثِ زیگط وبضوٌبى ضا  گطزز یقٌی ٌّگبهی هی یالزی ثطه 1900هفَْم یبزگیطی ثِ ؾبل 

زٍ ٍاغُ  1963ثطای افعایف وبضآیی ٍ ثْجَز ؾبظهبى هغطح وطز. اهب ضیچبضز ؾیطت ٍ خیوع هبضذ اٍلیي وؿبًی ثَزًس وِ زض ؾبل 

یبت هغطح وطزًس )فطٌّگ ٍ ای ؾبظهبًی زض ازث فٌَاى پسیسُیبزگیطی ٍ ؾبظهبى ضا زض وٌبض ّن لطاض زازًس ٍ یبزگیطی ضا ثِ 

 (.1390، طاىزیگ

ضا ثِ فٌَاى وكف ٍ انالح ذغب ٍ ثِ اقتطان گصاقتي زاًف ٍ ثبٍضّب زض هیبى  1( یبزگیطی ؾبظهبًی1990) آضخطیؽ ٍ قَى

وٌٌس وِ ؾبظهبى اظ عطیك آى یبز  ف هی( یبزگیطی ؾبظهبًی ضا ثِ فٌَاى فطآیٌسی تقطی2008) زاًٌس. الگطا ٍ چیَا افطاز ٍ تین هی

ىطز ؾبظهبى قَز ّبی ؾبظهبًی اؾت وِ هٌدط ثِ ثْجَز یب حفؼ فول گیطز ٍ ایي یبز گطفتي ثِ هقٌی ّطگًَِ تغییط زض هسل هی

 (.1388طاى، ظازُ ٍ زیگ )خوبل

، زاًف اؾت ٍ زض خبیی زیگط ّبی ؾبظهبًی ثِ ثقس ولیس هَفمیت اًسیكوٌس قْیط هسیطیت هقتمس اؾت وِ اظ حبال طپیتط زضاو

یبزگیطی  1990قَز ٍ ّط زٍ زض گطٍ ثىبضگیطی زاًف اؾت. اظ زِّ وٌس وِ اضظـ اظ عطیك ًَآٍضی ٍ تَلیس ایدبز هیاضبفِ هی

ّبی ذبل ّط ؾبظهبى ثؿتگی زاضز، اهب قَز وِ ثِ ٍیػگی فٌَاى یه تَاًبیی، ثط اؾبؼ پیكطفت ٍ تَاًوٌسی ضقس هغطح هی ثِ

 (. 1386فط،  همسم ٍ ثْكتی )ًىَئی ای زض ایي هؿیط زاضًس وٌٌسُ اؾت، ایي اؾت وِ اًؿبى ٍ زاًف ًمف تقییيآًچِ هكرم 

ّبی ضلبثتی ٍ فطآیٌسّبی  هفَْم َّـ، ثركی اظ اؾتطاتػی ثبظاضیبثی اؾت وِ ثِ فٌَاى تالقی هؿتوط خْت افعایف تَاًبیی

ضیعی  فطو ثطًبهِ زثیبت هَخَز زض ظهیٌِ َّـ اظ آى ثِ فٌَاى پیفگیطز. زض ا ضیعی اؾتطاتػیه هَضز تَخِ لطاض هی ثطًبهِ

اهطٍظُ هفَْم قَز.  ّبی اؾتطاتػیه آى هی اؾتطاتػیه یبز قسُ اؾت وِ هَخت افعایف لسضت ضلبثتی قطوت ٍ پطزاظـ ثطًبهِ

 وبتلطزٌّس. خِ لطاض هیثركس، هَضز تَ ضیعی اؾتطاتػیه ضا ثْجَز هی پصیطی ٍ ثطًبهِ َّـ ضا ثِ فٌَاى فطآیٌسی وِ ضلبثت

ّبی  ضیعی، عطاحی ٍ اخطایی زلیك اؾت. فقبلیت ای تهبزفی ًیؿت، ثلىِ ًتیدِ ثطًبهِ ( هقتمس اؾت ثبظاضیبثی پسیس2006ُ)

ثبظاضیبثی زض توبم نٌبیـ ثِ عَض هؿتوط زض حبل ثْجَز اؾت تب قبًؽ هَفمیت ضا افعایف زٌّس، اهب زؾتیبثی ثِ تقبلی ثبظاضیبثی 

قَز اظ خولِ خسیستطیي ایي اثعاضّب  َاض اؾت. اهطٍظُ اظ اثعاضّبی هتٌَفی ثِ هٌؾَض غلجِ ثط ایي زقَاضی اؾتفبزُ هیؾرت ٍ زق

طاى ؾبظهبى اؾت. ثِ اؾت. َّـ ثبظاضیبثی تٌْب تحمیمبت ثبظاض ًیؿت ثلىِ َّـ فولی ثطای ووه ثِ هسی 2هفَْم َّـ ثبظاضیبثی

ی، هَاخِ وطزى هسیطاى ثب ٍالقیبت، اعالفبت ٍ ثیٌكی اؾت وِ ثِ آًْب زض ( ّسف َّـ ثبظاضیبث1998)افتمبز اؾَهبض 

 (. 1390طاى، )ًیىجرت ٍ زیگ وٌس بی وؿت ٍ وبض ووه هیّ گیطی تهوین

 

 ادبیات تحقیق -2

اًساظ هكتطن،  ّبی شٌّی، چكن ّبی فطزی، هسل )هْبضتّبی آى  یبزگیطی ؾبظهبًی ٍ هَلفِقبهل  هسل پیكٌْبزی تحمیك

زض ایي ثرف  ٍاثؿتِ اؾت. َّقوٌسی ثبظاضیبثی ثِ فٌَاى هتغیطهؿتمل ٍ  ّبیثِ فٌَاى هتغیط تیوی، تفىط ؾیؿتوی( یبزگیطی

 ای زض هَضز پیكیٌِ ٍ وبضثطزّبی انلی ّطیه ثیبى ذَاّین وطز. پطزاظین ٍ ذالنِ تحمیك هی ّبیهتغیطثِ هقطفی 

 

  سازهانی یادگیری -2-1

ّبی قَین. زلیل ایي تٌَؿ، ٍخَز گطایفبظهبًی ثب تقبضیف هتٌَؿ ٍ هتقسزی هَاخِ هیپطزاظی یبزگیطی ؾزض ثطضؾی هفَْم

ثٌسی، هغبلقبت هطثَط ثِ یبزگیطی هرتلف هغبلقبتی ًعز هحممبى زض پطزاذتي ثِ هفَْم یبزگیطی ؾبظهبًی اؾت. زض یه تمؿین

 تَاى ثِ چْبض لؿوت فوسُ تمؿین وطز.ؾبظهبًی ضا هی

                                                           
1 Organizational Learning 

2 Marketing Intelligence  



 یوبضآفطیٌ ٍ هسیطیت هغبلقبت

 230 -221 نفحبت ،1395 تبثؿتبى ،3/2 قوبضُ ،2 زٍضُ

223 

 

 ( یبزگیطی ؾبظهبًی 1963اًس: ؾیطت ٍ هبضذ )قٌبؾی ثِ هَضَؿ یبزگیطی ؾبظهبًی پطزاذتِ ٍاىهغبلقبتی وِ اظ خٌجِ ض

( یبزگیطی ؾبظهبًی فطآیٌس تجییي 1984اًس. ثِ ثبٍض زفت ٍ ٍیه )ضا ضفتبض اًغجبلی ؾبظهبى زض عی ظهبى تقطیف وطزُ

 .ثبقسّبی هفَْهی افطاز زض ؾبظهبى هیٍالقیبت ٍ تَؾقِ زضن اقتطاوی ٍ هسل

 ِ( یبزگیطی ؾبظهبًی ضا 1988) اًس: لَیت ٍ هبضذهغبلقبتی وِ اظ خٌجِ اختوبفی ثِ هَضَؿ یبزگیطی ؾبظهبًی پطزاذت

ّب ظهبًی یبزگیطًسُ ٍ، ؾبظهبىزاًٌس. ثِ افتمبز ایي زّبی خبضی ؾبظهبى هیضهعگصاضی اؾتٌجبعبتی اظ تبضید ثِ ضٍیِ

ّبی خبضی ؾبظهبًی وِ هٌدط ثِ ّسایت ضفتبضّبی تی اظ تبضید ثِ ضٍیِقًَس وِ لبزض ثِ وسگصاضی ًتبیح ٍ اؾتٌجبعب هی

 قَز، گطزًس.افضبء هی

 ُ( 1965) اًس: وبًدلَؾی ٍ زیلهغبلقبتی وِ اظ هٌؾط تئَضی ؾبظهبًی، یبزگیطی ؾبظهبًی ضا هَضز ثطضؾی لطاض زاز

زؾتِ  اًس. زض ایي ؾبظهبى تقطیف وطزُیبزگیطی ؾبظهبًی ضا تقبهالت ثیي ؾغَح هرتلف اًفطازی، گطٍّی ٍ ؾبظهبًی زض 

( یبزگیطی ؾبظهبًی ضا فطآیٌس پطزاظـ اعالفبت وِ هٌدط ثِ تغییط هحسٍزُ ضفتبض ثبلمَُ 1991اظ هغبلقبت، َّثط )

گیطز وِ ٍاحسّبی ؾبظهبًی السام ثِ وؿت زاًكی وٌٌس وِ ثِ زاًس ٍ یه ؾبظهبى ظهبًی یبز هیؾبظهبى قَز، هی

( زٍ تي اظ هحممبى پیكطٍ زض ظهیٌِ یبزگیطی 1978آضخطیؽ ٍ قَى ) ظهبى هفیس اؾت.نَضت ثبلمَُ ثطای ؾب

ّبی فول ؾبظهبى تقطیف  ؾبظهبًی، آى ضا ثِ فٌَاى فطآیٌس وكف ٍ انالح ذغب اظ عطیك ؾبذتبضزّی هدسز ثِ تئَضی

اضائِ وطزُ اؾت. اٍ زیسگبُ اًس. زض ذهَل یبزگیطی اظ ذغبّب، خبى اٍلیال زیسگبُ خسیسی ضا اظ هسیطیت ؾغح ثبال وطزُ

خبیگعیي وطزُ اؾت. زض زیسگبُ اٍلیال ّط قىؿتی  "ذغب وي ٍ ضقس وي"ضا ثب  "ذغب وطزی، هطزی"فلؿفی هقوَل 

 فطنتی ثطای یبزگیطی اؾت.

 ُ( یبزگیطی ؾبظهبًی ضا اتربش 1999اًس: لی )هغبلقبتی وِ اظ هٌؾط ضاّجطزی، یبزگیطی ؾبظهبًی ضا هَضز ثطضؾی لطاض زاز

 (.1392اؾت )فجبؾی ٍ حدبظی،  ثْتطیي ضاّجطزّب زض ؾبظهبى، ثِ هٌؾَض وؿت هعیت ضلبثتی تقطیف وطزُ

 اًس.الصوط، هحممبى تقبضیف زیگطی اظ یبزگیطی ؾبظهبًی اضائِ وطزُ فالٍُ ثط تقبضیف فَق

ٍ  قَزثیطًٍی قسى حبنل هیس یبزگیطی ؾبظهبًی اظ تىطاض فطآیٌسّبی زضًٍی ٍ ً، افتمبز زاض(1995)اٍچی  ًًَبوب ٍ تبوِ

 اًس:فطآیٌسّبی زضًٍی ٍ ثیطًٍی قسى ضا زض لبلت چْبض هطحلِ تجسیل زاًف ثِ قطح ظیط تقطیف وطزُ

 ِپصیطی: تجسیل زاًف ضوٌی ثِ زاًف ضوٌی؛ اظ عطیك هكبضوت زض تدطثیبت ٍ تملیس ٍ توطیٌبتخبهق 

 ی یه گعاضـ ؾبظی: تجسیل زاًف ضوٌی ثِ زاًف نطیح؛ هثل هؿتٌسؾبظثیطًٍی 

 ّبی وبضیاًتكبضؾبظی: تجسیل زاًف نطیح ثِ زاًف نطیح؛ هثل گفتگَ زض لبلت تین 

 غبلقِ یه گعاضـ ٍ ثِ یبزؾپبضی آى.ؾبظی: تجسیل زاًف نطیح ثِ زاًف ضوٌی؛ هثل هزضًٍی 

ای یبزگیطی ثِ قىلی ( یبزگیطی ؾبظهبًی یقٌی تغییط الگَّبی شٌّی وبضوٌبى ٍ ایدبز آضهبى هكتطن ثط1385اظ ًؾط ؾلغبًی )

آهَظی، ضزیبثی ٍ انالح آى،  وِ ّوِ وبضوٌبى یبز ثگیطًس ٍ یبز ثسٌّس ٍ زض آى ثٌیبزّبیی هبًٌس تمَیت تَاًبیی اظ عطیك تدطثِ

تَلیس زاًف پبیساض زض عی ظهبى ٍ زض هؿیط ظًسگی وبضی، تَلیس ضفتبضی اثطثرف ٍ وبضآهس زض ّوِ قئَى ؾبظهبى اظ عطیك ایدبز 

ّب اظ عطیك آهَظـ هساٍم ٍ تقوك زض هؿبئل ّب زض فول ٍ تَؾقِ فولىطز، فویك وطزى زاًؿتِشّي ٍ ثىبضگیطی یبفتِ تغییط زض

قَز ٍ ؾبظهبى وِ ایي ثٌیبزّب ایدبز قس ثِ هطٍض زض ؾبذتبض ؾبظهبى تحَل ایدبز هی ثبیؿتی هَضز تَخِ لطاض ثگیطز. ظهبًی

 . (1392)فجبؾی ٍ حدبظی،  گیطزیبزگیطًسُ قىل هی

 زاًٌس. ٍی ثطای ؾبظهبى یبزگیطًسُ پٌح انل ضا هغطح وطزُ اؾت.  پطزاظ انلی ؾبظهبى یبزگیطًسُ هی ( ضا ًؾطی1990ِپیتط ؾٌگِ )

 گصاضز.  ّبی فویك وِ ثط فْن افطاز اظ زًیب ٍ ًحَُ فول آًْب تأثیط هی ّبی شٌّی: اًگبقت هسل

 ًوبیس. تط هی تط ٍ فویك ز ضا ضٍقيّبی ذَ ّبی فطزی: ًؾبهی وِ عی آى فطز زیسگبُ هْبضت

اًساظ هكتطن: ؽطفیت ایدبز یه تهَیط هكتطن اظ آیٌسُ. ثطای ایدبز آضهبى هكتطن، افطاز ثبیؿتی زض ذَز حؽ تقْس  چكن

 ای هغلَة وِ ثب یىسیگط ثِ زًجبل آى ّؿتٌس. ًؿجت ثِ یىسیگط ضا ایدبز وٌٌس. تقْس ًؿجت ثِ ذلك تهَیطی ثْتط اظ آیٌسُ
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قَز. زض یبزگیطی تیوی زاقتي هْبضت گفتگَ ضطٍضی  تیوی: فطآیٌسی وِ عی آى ؽطفیت افضبی گطٍُ تَؾقِ زازُ هییبزگیطی 

 اؾت. گفتگَ، وٌىبقی گطٍّی زض تدبضة ضٍظاًِ اؾت.
 ّبی هسٍض اضتجبعبت فلت ٍ ّب ثِ عَض هساٍم ٍ اظ عطیك حلمِ ؾبظز. ؾیؿتن تفىط ؾیؿتوی: ًؾوی وِ ؾبیط انَل ضا یىپبضچِ هی

ًبهٌس. ظیطا ًتیدِ ٍ اثط ؾیؿتن  وٌٌس. هتفىطیي ؾیؿتوی ایي فول ضا ثبظذَضز هی ّبیی ضا ثِ ذَزقبى اضؾبل هی هقلَلی، ؾیگٌبل

 . (1392)فجبؾی ٍ حدبظی،  گطزز ثِ ذَز ؾیؿتن ثطهی

 

 هوشوندی بازاریابی -2-2

بظاضیبثی ثب افعایف لسضت ضلبثتی قطوت ٍ ( هفَْم َّـ ثِ فٌَاى لؿوتی اظ اؾتطاتػی ث2006) ثِ فمیسُ خَّطی ٍ اؾتفٌع

ّبی هرتلف ثِ  َّـ ثبظاضیبثی ٌّطی اؾت وِ ؾبظهبى .ّبی اؾتطاتػیه آى، ثِ هفبّین ثبظاضیبثی اضبفِ قسُ اؾت پطزاظـ ثطًبهِ

ای اظ ؾِ  یرتَِّـ ثبظاضیبثی، آه آى احتیبج زاضًس. زؾتیبثی ثِ َّـ ثبظاضیبثی تٌْب ثب اؾتفبزُ ّوعهبى اظ فلن ٍ ٌّط هیؿط اؾت.

( 2001همَلِ فطز، ؾبظهبى ٍ هحیظ اؾت. تبوٌَى تقبضیف هرتلفی اظ َّـ ثبظاضیبثی اضائِ قسُ اؾت؛ اظ خولِ آى، تقطیف وبتلط )

ّبی ثبظاضیبثی  ؾبظی ٍ تغجیك ثطًبهِ اظ آى اؾت: اعالفبت ّط ضٍظُ زض هَضز تغییطات زض هحیظ ثبظاضیبثی وِ ثِ هسیطاى زض آهبزُ

 (. 1390، طاىىجرت ٍ زیگًی)وٌس  ووه هی

ّبیی اؾت وِ زض  یه ؾبذتبض تقبهلی ٍ هساٍم ثب هكتطیبى، تدْیعات ٍ ضٍـ»( َّـ ثبظاضیبثی 1999) تبى ٍ احوس ثِ فمیسُ

گیطًسگبى ثبظاضیبثی ثطای  آٍضی، هطتت وطزى، تدعیِ ٍ تحلیل ٍ تَظیـ اعالفبت ثِ هَلـ ٍ زلیك تَؾظ تهوین تطویت، خوـ

وٌس وِ َّـ ثبظاضیبثی هتفبٍت اظ تحمیمبت  ( ثیبى هی2001) ٍی. «قَز ضیعی ثبظاضیبثی اؾتفبزُ هی وٌتطل ثطًبهِ ثْجَز، اخطا ٍ

 (.2014ًٍتط ٍ خبًؿي، ّبؾت ) ای ؾیؿتوبتیه ٍ هٌؾن اظ زازُوٌس وِ َّـ ثبظاضیبثی هدوَفِ ثبظاض اؾت ٍ تأویس هی

ّبی اعالفبت ثبظاضیبثی اؾت، وِ اعالفبت ضا زض هَضز هحیظ  ؿتنّبی هرتلف ؾی ؾیؿتن َّـ ثبظاضیبثی، یىی اظ ظیطؾیؿتن

زّس. ؾیؿتن َّـ  گیطی زض قطایظ فسم اعویٌبى ضا وبّف هی وٌس ٍ زض ًتیدِ ضیؿه تهوین ذبضخی یه ؾبظهبى فطاّن هی

ٍ اضائِ آى ثِ هسیطاى آٍضی اعالفبت ثب ثطضؾی هحیظ ثبظاض  تَاى ثِ فٌَاى تقییي ّط ًَؿ اعالفبت ضطٍضی، خوـ ثبظاضیبثی ضا هی

(، ایي ؾیؿتن یه هٌجـ غٌی اظ اعالفبت زضثبضُ هحیظ وؿت ٍ وبض 2001ثبظاضیبثی زض هَلـ لعٍم تقطیف ًوَز. ثِ فمیسُ گطٍهع )

 (.2012طاى، اظتطن ٍ زیگوٌس ) وٌٌسگبى ٍ ضلجب فطاّن هی ثِ ٍیػُ ههطف

ّبی  ؾبظی ٍ اخطای ثطًبهِ آهسُ اظ َّـ ثبظاضیبثی زض خْت آهبزُهسیطاى ثبظاضیبثی لبزض ّؿتٌس ثب اؾتفبزُ اظ اعالفبت ثِ زؾت 

تَاى اعالفبت ضا اظ هٌبثـ هرتلفی تأهیي ًوَز وِ اظ  آٍضی اعالفبت، هی ثبظاضیبثی ًتبیح ثْتطی ثِ زؾت آٍضًس. زض فطآیٌس خوـ

ّبی تدبضی،  یٌتطًت، ًوبیكگبُوؿت ٍ وبضی ثِ وؿت ٍ وبض زیگط هتفبٍت اؾت. وبضوٌبى فطٍـ، هكتطیبى، ضلجب، وبضهٌساى، ا

 .(1390)زضگی،  ّب ٍ ًكطیبت تدبضی اظ خولِ هٌبثـ هْن َّـ ّؿتٌس ّب، ًَقتِ ؾویٌبضّب، وٌفطاًؽ

 

 های تحقیق هدل و فرضیه -3

ّبی فطزی،  هْبضت "ّبی آى ٍ هَلفِ "یبزگیطی ؾبظهبًی"زّس وِ زض آى  هسل هفَْهی تحمیك حبضط ضا ًكبى هی 1قىل قوبضُ 

ثِ  "َّقوٌسی ثبظاضیبثی"ٍ ّبی هؿتمل ثِ فٌَاى هتغیط "اًساظ هكتطن، یبزگیطی تیوی ٍ تفىط ؾیؿتوی ی شٌّی، چكنّب هسل

 ثپطزاظز: زاًكگبُ فلَم پعقىی ذطاؾبى قوبلیّبی ظیط زض  لهس زاضز ثِ ثطضؾی فطضیَِاى هتغیط ٍاثؿتِ ثىبض ضفتِ اؾت وِ فٌ

هثجت ٍ  تبثیط ّبی فطزی ثط َّقوٌسی ثبظاضیبثی زض ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىی ذطاؾبى قوبلی هْبضت: 1فرضیه شواره 

 زاضز.هقٌبزاضی 

هثجت ٍ  تبثیط ّبی شٌّی ثط َّقوٌسی ثبظاضیبثی زض ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىی ذطاؾبى قوبلی هسل: 2فرضیه شواره 

 زاضز.هقٌبزاضی 

هثجت ٍ  تبثیط َقوٌسی ثبظاضیبثی زض ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىی ذطاؾبى قوبلیاًساظ هكتطن ثط ّ چكن: 3فرضیه شواره 

 زاضز.هقٌبزاضی 
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هثجت ٍ هقٌبزاضی  تبثیط یبزگیطی تیوی ثط َّقوٌسی ثبظاضیبثی زض ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىی ذطاؾبى قوبلی :4فرضیه شواره 

 زاضز.

هثجت هقٌبزاضی  تبثیط ز زاًكگبُ فلَم پعقىی ذطاؾبى قوبلیتفىط ؾیؿتوی ثط َّقوٌسی ثبظاضیبثی زض ؾتب :5فرضیه شواره 

 زاضز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . هدل تحقیق1شکل شواره 

 

 روش تحقیق -4

 گیری جاهعه آهاری و روش نوونه -4-1

ضؾوی ٍ پیوبًی قبغل زض ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىی ذطاؾبى وبضوٌبى هسیطاى ٍ ًفط اظ  209خبهقِ آهبضی تحمیك حبضط قبهل 

 ًفط تقییي قس 136(، حسالل حدن ًوًَِ ثطای تحمیك حبضط 1970ثبقس. ثب تَخِ ثِ خسٍل وطخؿی ٍ هَضگبى ) هیی وبلق

ثسیي ّب اؾتفبزُ قسُ اؾت.  آٍضی زازُ ؾبزُ ثطای خوـتهبزفی گیطی  زض ایي تحمیك اظ ضٍـ ًوًَِ (.1970)وطخؿی ٍ هَضگبى، 

فسز هتٌبؾت ثب ًوًَِ آهبضی هَضز  136قساز ّبی ثبعلِ ت ثب حصف پطؾكٌبهٍِ زض ًْبیت  تَظیـفسز پطؾكٌبهِ  140 تقسازهٌؾَض 

 زّس. زٌّسگبى ضا ًكبى هی قٌبذتی پبؾد ٍیػگی خوقیت 1خسٍل قوبضُ  .تدعیِ ٍ تحلیل لطاض گطفت

 

 . ویصگی جوعیت شناختی پاسخ دهندگاى1جدول شواره 

 زضنس تقساز قطح هَاضز زضنس تقساز قطح هَاضز

 %23.5 32 ؾبل 30-20 ؾي %57.6 77 هطز خٌؿیت

 %51.5 70 ؾبل 40-30 %43.4 59 ظى

 %21.3 29 ؾبل 50-40 %0.7 1 زیپلن تحهیالت

 50ثیكتط اظ  %7.3 10 زیپلن فَق

 ؾبل

5 3.7% 

های ذهنی هدل  

های فردی ههارت  

انداز هشترک چشن  

 تفکر سیستوی

 هوشوندی بازاریابی

 یادگیری تیوی

 یادگیری سازهانی

 فرضیه یک

دوفرضیه   

 فرضیه سه

چهارفرضیه   

پنجفرضیه   



 یوبضآفطیٌ ٍ هسیطیت هغبلقبت

 230 -221 نفحبت ،1395 تبثؿتبى ،3/2 قوبضُ ،2 زٍضُ

226 

 

ؾبثمِ  %66.2 90 لیؿبًؽ

 ذسهت

 %17.6 24 ؾبل 5ظیط 

 %36 49 ؾبل 10تب  5 %25.8 35 لیؿبًؽ ٍ زوتطی فَق

ًَؿ 

 اماؾترس

 %20.6 28 ؾبل 15تب  10 %67.6 92 ضؾوی

 %11.8 16 ؾبل 20تب  15 %32.4 44 پیوبًی

 %14 19 ؾبل 20ثبالی  %100 136 خوـ ول

 

 ابسار -4-2

. پطؾكٌبهِ اٍل، پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز ًیفِ ُ اؾتاظ زٍ پطؾكٌبهِ اؾتفبزُ قسّبی الظم  آٍضی زازُ زض ایي تحمیك ثطای خوـ

ؾؤال زاضز. پطؾكٌبهِ زٍم، پطؾكٌبهِ هحمك ؾبذتِ  24ّبی آى ثَزُ ٍ  ثِ یبزگیطی ؾبظهبًی ٍ هؤلفِ( هطثَط 2001)

ٌبهِ بهلی لیىطت اؾتفبزُ قسُ اؾت. پطؾكٌبهِ اظ عیف پٌح فزض پطؾك" ضوٌب اؾت. ؾؤال 7حبٍی  ٍثَزُ َّقوٌسی ثبظاضیبثی 

ثبقس.  وبضوٌبى هیهسیطاى ٍ قٌبذتی  ض هَضز ٍیػگی خوقیتپٌح ؾَال زثبقس. ثرف اٍل، قبهل  اؾتفبزُ قسُ زاضای زٍ ثرف هی

 تحمیك زض ًؾط گطفتِ قسُ اؾت. ّبیهتغیطؾَال ثطای ؾٌدف  31زض ثرف زٍم، 

 

 روایی )سازه و هحتوا( -4-3

حتَایی اضظیبثی ضٍایی ههٌؾَض ّب، اظ ضٍایی هحتَا ٍ ؾبظُ اؾتفبزُ قسُ اؾت. ثِ  ی پطؾكٌبهِك حبضط، ثطای اضظیبثی ضٍایزض تحمی

طای اضظیبثی ضٍایی ثثْطُ گطفتِ قس.  ،ثَزًس هسیطیت اىزوبضقٌبؾبى ٍ اؾتبذجطُ زض ایي ظهیٌِ وِ ّوگی اظ ًفط  20اظ ًؾطات 

زّس وِ پطؾكٌبهِ تحمیك اظ ضٍایی ؾبظُ لبثل  ًكبى هی 2ًیع اظ تحلیل فبهلی تأییسی اؾتفبزُ قسُ اؾت. خسٍل قوبضُ ؾبظُ 

 لجَلی ثطذَضزاض اؾت.

 

 روایی سازه. 2شواره جدول 

 ًتیدِ همساض زاهٌِ هَضز لجَل قبذم ثطاظـ

 هٌبؾت 2.44 <3 زٍ ثط زضخِ آظازی قبذم ًؿجت هدصٍض ذی

 هٌبؾت 0.96 >0.9 قبذم ثطاظـ تغجیمی

 هٌبؾت 0.96 >0.9 قبذم ثطاظًسگی

 هٌبؾت 0.94 >0.9 قبذم تقسیل ثطاظًسگی

 هٌبؾت 0.98 >0.9 قبذم ًطم قسُ ثطاظًسگی

 هٌبؾت 0.97 >0.9 م ًطم ًكسُ ثطاظًسگیقبذ

 هٌبؾت 0.046 <0.08 ذغبی ضیكِ هیبًگیي هدصٍضات تمطیت
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 پایایی -4-4

 0.7، آلفبی وطًٍجبخ ثیكتط اظ 3اظ آلفبی وطًٍجبخ اؾتفبزُ قسُ اؾت. ثط عجك خسٍل قوبضُ  ّب ٌبهِثطای تقییي پبیبیی پطؾك

 .اؾت ّب ٌبهِبًگط پبیبیی هٌبؾت پطؾكًك

 

 ها هقدار ضریب پایایی پرسشناهه. 3شواره  جدول

ّب ؾؤال هتغیط پطؾكٌبهِ ضزیف  همساض آلفب 

ّبی فطزی هْبضت یبزگیطی ؾبظهبًی 1  

ّبی شٌّی هسل  

اًساظ هكتطن چكن  

 یبزگیطی تیوی

 تفىط ؾیؿتوی

6الی  1  

12الی  7  

16الی  13  

20الی  17  

24الی  21  

0.751 

0.809 

0.798 

0.793 

0.795 

ظاضیبثیَّقوٌسی ثب 2 7الی  1 َّقوٌسی ثبظاضیبثی   0.812 

 

 های تحقیق یافته -5

تبثیط یبزگیطی ؾبظهبًی ثط َّقوٌسی ثبظاضیبثی زض ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىی ذطاؾبى تحمیك حبضط لهس زاضز تب ثِ ثطضؾی 

 پطزاظین.  ض ظیط ثِ آى هیٍؾیلِ تىٌیه هسل هقبزالت ؾبذتبضی ثطضؾی قس وِ ز ثپطزاظز. ضاثغِ ثیي هتغیطّبی فَق ثِ قوبلی

  .زّس ًتبیح تحلیل هسل هقبزالت ؾبذتبضی تحمیك ضا ًكبى هی 2قىل قوبضُ 

 

 
 . تحلیل هدل هعادالت ساختاری2شکل شواره 
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 ًوبیف زازُ قسُ اؾت.، 3زض قىل قوبضُ  t-value فالٍُ ثط ایي، تحلیل

 

 
 

 t-value . نتایج آزهوى3شکل شواره 

 

عَض وِ  ّوبىزّس.  ًكبى هی t-valueذالنِ، ًتبیح آظهَى فطضیبت تحمیك ضا ثب تَخِ ثِ تحلیل هؿیط ٍ عَض  ثِ 4خسٍل قوبضُ 

 ثبقس.  ( هقٌبزاض هی-1.96+ ٍوَچىتط اظ 1.96ثعضگتط اظ  t) 0.05قَز، ضطایت هؿیط ثطای ّط پٌح ضاثغِ زض ؾغح هكبّسُ هی

 

 های تحقیق هفرضی آزهوىنتایج . 4شواره  جدول

 هؿیط
ضطیت 

 هؿیط
 ًتیدِ آظهَى هقٌبزاضی

 لجَل 3.89 0.6 َّقوٌسی ثبظاضیبثی ---ّبی فطزی هْبضت

 لجَل 6.10 0.79 َّقوٌسی ثبظاضیبثی ---ّبی شٌّی هسل

 لجَل 7.68 0.79 َّقوٌسی ثبظاضیبثی ---اًساظ هكتطن چكن

 لجَل 6.90 0.76 َّقوٌسی ثبظاضیبثی ---یبزگیطی تیوی

 لجَل 7.13 0.9 ظاضیبثیَّقوٌسی ثب ---تفىط ؾیؿتوی
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 گیری بحث و نتیجه -6

یبثی هقبزالت ؾبذتبضی، ًتبیح تحمیك ًكبى زاز وِ اثقبز یبزگیطی  ثب ثطضؾی هجبًی ًؾطی ٍ پیكیٌِ پػٍّف ٍ اخطای هسل

ثی زض اًساظ هكتطن، یبزگیطی تیوی، ٍ تفىط ؾیؿتوی( ثط َّقوٌسی ثبظاضیب ّبی شٌّی، چكن ّبی فطزی، هسل ؾبظهبًی )هْبضت

 ؾتبز زاًكگبُ فلَم پعقىی ذطاؾبى قوبلی تأثیط هثجت ٍ هقٌبزاضی زاضًس. 

ّبی فطزی ثط َّقوٌسی ثبظاضیبثی تأثیط زاضز، ایي ثساى هقٌی اؾت وِ فَاهل  ثب تَخِ ثِ ًتبیح پػٍّف وِ ًكبى زاز هْبضت

بثی هَثط اؾت. لصا ثطای آًىِ یه فطزی اظ لجیل )قرهیت، ذاللیت، اًگیعـ، َّـ ٍ پؿت ؾبظهبًی( ثط َّقوٌسی ثبظاضی

ؾبظهبى ثتَاًس َّـ ثبظاضیبثی وؿت وٌس ثبیؿتی افطاز زاضای قرهیت ثطًٍگطا، ذالق ٍ ثب ضطیت َّقی ثبال ضا اؾترسام ًوَزُ ٍ 

آًْب زض اهىبًـبتی ضا فـطاّن ًوبیس تب ایي افطاز اظ اؾتقساز، َّـ، اًگیعُ ٍذاللیت ذَز ثِ ثْتطیي ٍخـِ اؾـتفبزُ ًوبیٌـس، اظ 

ّـبی الظم اًگیعُ آًبى ضا  ّـب ٍ ٍؽـبیف ؾـبظهبًی هـطتجظ ثـب تَاًـبیی ٍ اؾتقسازقبى اؾتفبزُ ًوَزُ ٍ ثب اضائـِ هكـَق پؿـت

 افعایف زٌّس.

ّبی شٌّی ثط َّقوٌسی ثبظاضیبثی تأثیط زاضز. زض فهط اعالفبت لسضت شّي، ثط لسضت ثبظٍ  ًتبیح پػٍّف ًكبى زاز وِ هسل

ّبی ّبی یبزگیطی ثِ هَلـ ٍ نحیح زض ظهبى هٌبؾت اؾبؼ ٍ پبیِ تساٍم ؾبظهبىاؾتفبزُ اظ َّـ ٍ هْبضت .ِ اؾتثطتطی یبفت

اهطٍظی اؾت، لصا ّط ؾبظهبى ٍ قطوتی وِ اظ ایي لسضت ثطذَضزاض ثبقس زض نٌقت ٍ حطفِ ذَز زض همبیؿِ ثب ضلجبی زیگط هتوبیع 

تَاًس لسضت  ّبی یبزگیطًسُ ٍ زض وٌبض آى َّـ ثبظاضیبثی هیحل ؾبظهبى ُ اظ ضاُتَاى ازفب وطز وِ اؾتفبز قَز ٍ هیٍ هوتبظ هی

 ّب هتوبیع  ًوبیس. پصیطی یه ؾبظهبى ضا افعایف زازُ ٍ اٍ ضا اظ ؾبیط ؾبظهبىضلبثت

قی قَز ثبیس ؾلصا  زض پػٍّف ثِ قىل هقٌبزاضی تأییس قس، َّقوٌسی ثبظاضیبثیاًساظ هكتطن ثط ضٍی  ظ آًدب وِ تأثیط چكنا

اًساظ ؾبظهبى زض یه ضاؾتب لطاض گیطز، چطا  اًساظ وبضوٌبى ثب چكن اًساظ ؾبظهبى هَضز پصیطـ ّوِ وبضوٌبى لطاض گیطز ٍ چكن چكن

اًساظ هكتطن،  . چكنزّس هیعاى ذغطپصیطی ٍ ًَآٍضی ضا افعایف هی (2002) اضتوَّبی هبض اًساظ هكتطن ثٌب ثط گفتِ وِ چكن

زّس، ّسف ًْبیی ضا ایدبزوطزُ، ذغطپصیطی ٍ ًَآٍضی ؾبظز ٍ افطاز ضا ثِ فول ؾَق هی گیطی ضا فطاّن هیتوطوع ٍ اًطغی ثطای یبز

 ثبقس. وٌس، هْن هیوٌس ٍ زض تقییي ًَؿ زاًكی وِ ؾبظهبى شذیطُ ٍ هٌتمل هی ضا تكَیك هی

یبزگیطی ول ی گطٍّی ثبفث اضتمب ضٍحیِ وبضَّقوٌسی ثبظاضیبثی تأثیط زاضز.  ثط ًتبیح تحمیك ًكبى زاز وِ یبزگیطی تیوی

افعایی زض فولىطز ؾبظهبى ذَاّس قس. زض وبض ٍ یبزگیطی گطٍّی تأویس ثط اّویت  افضبی گطٍُ ٍ زض ًتیدِ ثبفث افعایف ّن

 (. 1990ؾٌگِ، ) ضاؾتبیی ًیطٍّب ٍ وبضوٌبى ؾبظهبى اؾت تب اظ ثِ ّسض ضفتي اًطغی خلَگیطی قَز ّن

ط َّقوٌسی ثبظاضیبثی تأثیط زاضز. تفىط ؾیؿتوی، انل ثٌیبزیي ؾبظهبى یبزگیطًـسُ ٍ ط ؾیؿتوی ثتفىًتبیح تحمیك ًكبى زاز وِ 

خـَّطُ انـلی . ًگطی اؾت تفىط ؾیؿتوی ضاُ ٍ ضٍقی ثطای ول. اثـعاضی ثـؿیبض لـَی ثـطای تـؿْیل یـبزگیطی ؾبظهبًی اؾت

تـط اضائِ  چْبضچَة هفَْهی ثطای ایدبز الگَّبی ضٍقـيثِ ثیبى زیگط تفىط ؾیؿتوی، . تفىـط ؾیـؿتوی، تغییط زض ًگطـ اؾت

فطآیٌسّبی ولی  ثٌبثطایي ثبیؿتی(. 2002هبضوَاضت، ) وٌٌـس ای اثطثرف تغییط هی وٌس وِ چگًَِ آًْب ثِ گًَِ ًوَزُ ٍ تقییي هی

ثب آى آقٌب ٍ هتَخِ تأثیط  اهَض زض ؾبظهبى قٌبؾبیی ٍ ًوَزاض اًدبم اهَض زض ٍاحسّب ٍ ول ؾبظهبى تطؾین گطزز تب ّوِ وبضوٌبى

ای زض  گطایی زض ؾبذتبض ٍؽیفِ تسضیح تفىط خعءًگطی ًبقی اظ ترهم  ًمف ّط ٍاحس ضٍی ٍاحس زیگط ٍ ول هدوَفِ گطزًس تب ثِ

، ًحَُ تفىط ؾیؿتوی ثطای توبهی وبضوٌبى آهَظـ زازُ قَز تب ثب هكبضوت ثس ٍ اظ عطیك ثطًبهِ آهَظقی هؤثطؾبظهبى وبّف یب

 ًگطی تغییط یبثس.  پصیطی، ًحَُ تفىط خعءًگطی ثِ تفىط ول بئل ٍ تمَیت حؽ هؿئَلیتزض حل هؿ
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