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چکيده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه (ویژگيیهياي اهيداف ،ویژگيیهياي کارکنيان،
فرایندهاي کاري و اقدامات مدیریت) و یادگیري سازمانی در شرکت گاز اصفهان بود .جامعه آماري ایين پيژوهش971 ،
نفر از کارکنان شرکت گاز اصفهان بودند که دادهها از  7۵7نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت جمي آوري شيد .در
این پژوهش براي گردآوري اطالعات مربوط به ادبیات موضيو از روش کتابخانيه اي و بيراي گيردآوري دادههياي زم
جهت تأیید یا رد فرضیههاي پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .براي تعیین روایی پرسشنامهها ،تعيدادي
پرسشنامه در اختیار صاحب نظران و اساتید دانشگاه قرار گرفت و پس از جم آوري نظرات آنها پرسشينامههيا اصيال و
روایی آن تأیید شد .ضریب آلفاي کرونباخ براي تعیین پایایی پرسشنامهها براي پرسشنامه یادگیري سيازمانی  61.۰و بيراي
پرسشنامه ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه  ۰.3به دست آمد .در این پژوهش براي بررسی رابطيه ابعياد آمیختيه بازاریيابی
کارآفرینانه و یادگیري سازمانی از روش معاد ت ساختاري استفاده شد و پيس از تحلیي دادههيا بيا اسيتفاده از نيرم افي ار
 SPSSو  AMOSفرضیههاي پژوهش تأیید شد .به بیان بهتر ،میان ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه و یيادگیري سيازمانی
در شرکت گاز اصفهان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
واژههاي کليدي :آمیخته بازاریابی کارآفرینانه ،بازاریابی کارآفرینانه ،یادگیري سازمانی.

* نویسنده مسؤول
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مقدمه
دانش منبي اصيلی کسيب و حفيي م یيت رقيابتی و
یييادگیري سييازمانی بييه عنييوان عام ي کلیييدي عمل ييرد
سييازمانی در نظيير گرفتييه شييده اسييت ،ضييرورت تبييدی

مشاهده میشوند که مدلهاي قدیمی و کهنيه بازاریيابی
را بيييه يييالش ميييیطلبنيييد و مرزهييياي نيييوآوري را در
مینوردند.
بازاریابی کارآفرینانه عبارت است از فرایندي کيه از

سازمان هيا بيه سيازمان هياي یادگیرنيده از آن جيا ناشيی

سيير اشييتیاا بييراي دنبييال کييردن فرصييتهييا ،سييرمایه

ميیشيود کيه بيا افي ایش پیيیيدگی و سيرعت ت ییييرات

گذاري ها ،اف ایش و ایجاد مشارکتها انجام میشيود و

محیطی ،در واق عدم اطمینان در محیط سازمانهيا و در

از طریق نوآوري ،خالقیت ،فروش ،غوطيه ور شيدن در

نتیجه نیاز سازمان هيا بيه دانيش بيه منظيور توانيایی بيراي

بازار ،شب ه سازي و انعطاف پذیري براي مشتري ارزش

تطبیق خود با ت ییر و تحو ت محیطی ف ونی یافته است.

آفرینی میکند (هیل  7و هم اران.)1۰۰6 ،

شرو به کار در فضاي ميتالطم و رقيابتی اميروز ضيمن

آمیختيييه بازاریيييابی کارآفرینانيييه مفييياهیم سييينتی
1

اتخاذ یک روی رد نوین نسبت به شيیوه هياي ميدیریت،

ار و هاي پایه در بازاریيابی مثي  4Pو ميدل STP

نیازمند قابلیتها و آميوزشهياي جدیيد اسيت .بنيابراین

(9بخييش بنييدي بازار،هييدف گييذاري و جایييابی) را بييه

سازمان ها در بدو امر بایيد خيودرا بيراي ورود بيه نيین

الش می کشد و اساساً راه خود را از آن جدا میکنيد،

فضييایی آميياده کننييد .بييراي ایيين کييار قابلیييت یييادگیري

تف ر سنتی در بازاریابی سنتی بر آن است که تمام توجه

سازمانی موجود باید مورد بررسی و سنجش قيرار گیيرد

به مشتري باشد و مشتري را در کانون تمام فعالیيتهياي

و در صورت وجود ش اف در وض موجيود و مطليو

بازاریابی قرار ميیدهيد ،اميا ميدلهياي سينتی بازاریيابی

راهبردهيياي جدیييدي بييراي اف ي ایش قابلیييت یييادگیري

دیگر جوابگوي شرایط مت یير و رقيابتی اميروز نیسيت و

سازمانی درشرایط متالطم اتخاذ گردد.

بازاریابی نیازمند ار و هایی است که قاب انطباا بيا

قابلیت یادگیري سيازمانی بيه معنياي خليق ،کسيب،

ال امات محیط اميروز بيوده و ت ییيرات عميده اي در آن

انتقال و ی پار ه سازي دانيش و اصيال رفتيار سيازمان

انجييام شييود .نظریييهاي کييه مشييتري را در کييانون کلی يه

بييراي انع يياع وضييعیت جدیييد بييا دیييدگاه بهبييود در

فعالیييتهيياي بازاریييابی قييرار مييیدهييد ،دیگيير ل وميياً

عمل رد سازمان می باشد .بنابراین با توجه به آنيه گفتيه

ایييدهآلتييرین راهبييرد نیسييت .ارزش بييه طييور مشييتر

شد می توان این گونه نتیجه گیيري نميود کيه یيادگیري

توسط مشتري و تولید کننده خلق ميیشيود ،ليذا لحيا

سازمانی عام تعیین کننده عمل رد بلنيد ميدت و بقياي

کردن کارآفرینی در این شرایط به نظر معقيول و کياري

سازمان و عاملی مؤثر بيراي موفقیيت سيازمانی و کسيب

استراتژیک است .در واق  ،در بازاریابی کار آفرینانيه از

م یت رقابتی است (رحیمی مقدم.)7937 ،

مفاهیم سنتی بازاریابی فاصيله گرفتيه ميیشيود و وجيود

از طييرف دیگيير ،مصييرف کننييدگان امييروزه کييه از

روابط بینابین میان مشتري و کار آفرین را ن تيهاي مهيم

اطراف و اکنياف جهيان بيا هيم ارتبياط و پیونيد دارنيد،

در هييدایت راهبييردي سييازمانهييا مييیدانييد (مييوریش،1

باهوش تير و زیياده خيواه تير هسيتند .بازاریابيان نيوآور
مبت يير روی ييرد "بازاریييابی کارآفرینانييه" را در پييیش
گرفتهاند و در حال حاضير بيیش از پيیش شيرکتهيایی

1 Hills
2 product, place, price, promotion
3 Segmentation, Targeting, Positioning
4 Morrish
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 .)1۰77با توجه به اهمیت یيادگیري سيازمانی و آمیختيه

نوآورانيه در بازاریيابی بيوده اسيت (کارسيون1۰۰۵ ،1؛

بازاریابی کارآفرینانه ،حال این سوال مطر میشود کيه

کالینسون.)1۰۰1 ،6

آیييا میييان آمیختييه بازاریييابی کييار آفرینانييه و یييادگیري
سازمانی در شرکت گاز اصفهان رابطه وجود دارد؟

از بازاریيابی کارآفرینانيه اغليب و البتيه در معنياي
حداقلی ،معناي بازاریابی کسب وکارهاي نوپا بيا رشيد

بازاریابی کار آفرینانه و یادگیري سازمانی دو مقوليه

سيری دریافيت ميیشيود (بجرکيی و هيالتمن1۰۰1 ،3؛

مرتبط به ی يدیگر هسيتند .یيادگیري سيازمانی بسيتر و

گروبير .)1۰۰3 ،اميا در معنياي حيداکثري  ،اصيطال

شرایط زم را براي بروز نوآوري و به دنبال آن بهبيود

بازاریابی کارآفرینانه به عنيوان تصيوري نيو و در عيین

عمل رد و م یتهاي رقابتی فيراهم ميیآورد و متقيابالً

حال روشن از فلسيفه ي بازاریيابی فهمیيده ميی شيود و

بازاریييابی کييار آفرینانييه بييه نييوآوريهيياي سييازمانی و

عبارت است از رفتاري که از سوي یک فرد یا سازمان

همينین باعث غنا ،ارتقا و روزآمد شدن پایگياه دانيش

یا هر دو انجام شده و طی آن با به الش کشیدن قواعد

سازمانی منجر میشيود .یيادگیري سيازمانی بيا خليق و

جاافتاده و تثبیت شده در بازار ،به عنوان یک خط مشی

ایجاد ایدههاي جدید ،به نوآوري منيت و باعيث بهبيود

در فراینيد ایجياد راه حي هياي جدیيد اتخياذ ميیشيود

عمل رد می شود و نه تنها به طور مستقیم ،بل ه از طریق

( اسيتون .)1۰۰1 ،7۰بازاریيابی کارآفرینانيه بيا تلفیيق

نوآوري نی عمل رد را تحت تأثیر قرار میدهد.

جنبههاي زیربنایی بازاریابی و کار آفرینی بيه هيدایت و
راهبري مشتریان به سمت ایجاد بازارهاي جدید به جاي

بازاريابي کارآفرينانه

خيدمت رسيانی صيرف در بيازارهياي موجيود نیي ميی

سابقه پژوهشهاي انجام شده درباره تعام دو رشته

پيردازد از ایين رو ميیتيوان گفيت هسيته اصيلی تف ير

ي بازاریابی و کارآفرینی مربيوط بيه کنفيرانس علميی

بازاریابی کارآفرینانه این است که بنگاه باید بتواند قب

سيال  7361اسيت کيه بيا هم ياري انجمين بازاریيابی

از دیگيران و بيه دسيت خيود محصيول خيود را از رده

امری ا 7و انجمن بین المللی کسب و کارهاي کو ک

1

خارج کند .در واق کارآفرینی به مثابه منشی مؤثر براي

برگي ي ار شيييد(هیل وهيييالتمن1۰۰۵ ،9؛ شي ياو،1۰7۰ ،1

ایجاد ارزش برتر در بازار با اهرم کردن نوآوري بيراي

گروبير ،1۰۰3 ،۵ميوریس 8و دیگيران )1۰۰1 ،در واقي

ایجاد محصول ،فرایند و راهبردهایی که پاسخگوي بهتر

مقصيود اصيلی از خليق مفهيوم بازاریيابی کارآفرینانيه

نیازهاي مشتریان و ذينفعان باشد ،مدنظر قرار میگیرد.

رشيتههياي

بازاریيابی نیي قليب کيارآفرینی و عامي ایجياد م یيت

رسيیدن بيه فهيم مناسيبی از وجيه اشيترا
بازاریابی و کارآفرینی و در

تأثیر رفتار کارآفرینانيه

روي بازاریيابی و در مقابي آن اتخياذ روی ردهياي

رقابتی در بنگاه محسو میشود (شاو.)1۰7۰ ،
در ادامه تعریف ند تن از صاحب نظيران در ميورد
بازاریابی کارآفرینانه در قالب جدولی منسجم ارایه شده
است.

1 AMA: American Marketing Acosiation
2 ICSB: International Council of Small Business
3 Hills & Hultman
4 Shaw
5 Gruber
6 Morris

7 Carson
8 Collinson
9 Bjerke & Hultman
10 Chaston
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آميخته بازاريابي کارآفرينانه

این حال ،به این معنا نیست که روی رد بازاریابی سينتی

انجمن بازاریابی آمری ا ،بازاریابی را مجموعهاي از

مربوط به شيرکتهياي کو يک نیسيت .شيرکتهياي

فرآیندهاي ،خلق ،ارتباط و تحوی ارزش به مشتریان و

کو ک بيا فرصيتهيایی روبيروانيد کيه شيرکتهياي

همينین مدیریت ارتباط با مشيتري بيه شيیوهاي کيه بيه

ب رگ فاقد آن هستند .هیل و هم اران ( ،)1۰۰6ت ام

سازمان و سهامدارانش سود برساند تعریف کرده است.

و توسعه این دانش را مورد بررسی قرار دادهاند و یافتند

بازاریيابی

کيه یقینياً ،بازاریيابی میيان کارآفرینيان از مسيیر اصيلی

و کارآفرینی پژوهشگران بازاریابی وابستگی زیادي بيه

بازاریيابی منحيرف شيده اسيت .کارسيون (،)1۰۰۵

عناصر پایه براي موفقیت دارند که این عناصر موفقیيت

بازاریيابی کارآفرینانيه را بيه عنيوان تجربيه ،دانيش،

بازاریابی شرکت ،در هار عنصر مرسوم خالصه شيده

توانياییهياي ،ارتبياطی و قضياوت ميدیر -ماليک،

است :قیمت ،محصول ،ترفی و توزی .شرکتها عموماً

قابلیيتهياي کلیيدي مربيوط بيه اثربخشيی بازاریيابی،

این عناصر را بيه الگوهياي تأییيد شيده اي سيازماندهی

توصیف ميی کننيد .در حالی يه زونتيانوع و اندرسيون

میکنند که به وسیله فرآیندهاي مرحله به مرحله منطقی

بهتري براي

به منظور بررسی پتانسی واقعی وجه اشترا

( 1 ،)1۰۰1پی جدید را به عنوان ار و

مشخص می شيوند .در حيالی کيه عناصير  1پيی سينتی

در

مم ن است عوام مهمی به نظير برسيند ،تمرکي روي

میکنند .فرد ،هدف ،فرایند و فعالیت.

بازاریيابی در شيرکتهياي کارآفرینانيه پیشينهاد

آنها مان در نظير گيرفتن تجربيه کيارآفرینی ميیشيود.

در این پژوهش براي بررسی ابعاد آمیختيه بازاریيابی

محققان بیان میکنند که ات اي به 1پی باعث از دسيت

کارآفرینانه متناسب با واقعیتهاي جامعيه آمياري ميورد

دادن عوام بنیادي بازاریابی (انطباا پيذیري ،انعطياف

مطالعه از ميدل زونتيانوع و اندرسيون ( )1۰۰1اسيتفاده

پذیري و کنش پيذیري) ميی شيود و هيم بيی فایيده و

شده است.

نامناسب است و در نتیجه کارکرد اثر بخشيی نيدارد .بيا
جدول ( )1تعريف بازاريابي کارآفرينانه از ديدگاه صاحبنظران
نام نويسنده
بک برو و نیسترم)1۰۰8( 7
بجرکی وهالتمن ()1۰۰1
کروع و هم اران)1۰۰3( 1
مایل و داروخ )1۰۰8( 9
موریس و هم اران ()1۰۰1

تعريف بازاريابي کارآفرينانه
بازاریابی کارآفرینانه از جنبههاي بازاریابی و کارآفرینی با هم تداخ دارند .بنابراین به تالشهاي هير فيرد و
سازمان براي ایجاد و تروی ایدههاي بازار با هدف ایجاد ارزش بازاریابی کارآفرینانه می گویند.
بازاریابی کارآفرینانه یعنی بازاریابی شرکتهاي در حال رشد از طریق کارآفرینی.
توسعه فعالیتهاي خاص یک شرکت از طریق اقدامات کارآفرینانه به منظور در نظر گرفتن تقاضاهاي نهفته
مشتریان براي محصو تی که هنوز وجود ندارند.
فرایند بازاریابی کارآفرینانه به معنی ب ارگیري فرایندهاي بازاریابی بيا تأکیيد بير ایجياد یيا کشيف فرصيت،
ارزیابی و بهره برداري شرکت از تعامالت بازاریابی کارآفرینانه ،تعریف می گردد.
به تالش افراد براي بهره برداري از فرصتها از طریق روی ردهاي نوآورانه از مدیریت ریسک ،اعمال نفيوذ
و خلق ارزش با هدف به دست آوردن و حفي مشتریان سودآور ،بازاریابی کارآفرینانه گفته میشود.
1 Bäckbrö and Nyström
2 Kraus
3 Miles and Darroch
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پژوهشهاي انجام شده مرتبط

يادگيري سازماني
یادگیري سازمانی به عنوان ی ی از اب ارهاي اساسی

قربييانی و هم يياران ( ،)7937در پژوهشييی بييا عنييوان

و ضييروري مقابلييه بييا تقاضيياها و ال امييات محييیطهيياي

بررسی تأثیر کيارآفرینی برنيوآوري سيازمان از دیيدگاه

ناپایدار شناخته شده است یيادگیري سيازمانی و توسيعه

یادگیري و بازار محيوري (مورد:شيرکت هياي شيهر

قابلیت یيادگیري سيازمانی ،مبنيا و اساسيی بيراي بقيا و

علمييی تحقیقيياتی شييهر اصييفهان) بييه بررسييی تييأثیر

موفقیت سازمانها در آینده فراهم می کند .توسعه ایين

کييارآفرینی برنييوآوري سييازمان از دیييدگاه یييادگیري و

قابلیت در درون یک سازمان مبین توانيایی آن سيازمان

بازار محوري پرداختند ،در این پژوهش نمونه  79۰تایی

براي اجراي اقدامات مدیریت ،ساختارها ،و رویههيایی

از مدیران و کارشناسان شيرکتهياي شيهر

علميی و

است که فرآیند یادگیري را تسهی و تشيویق ميیکنيد.

تحقیقيياتی شهراصييفهان بييه عنييوان جامعييه آميياري بييراي

ی يی از دلیي هيایی کيه یيادگیري عامي موفقیيت در

آزمون انتخا شدند روش ایين پيژوهش ازنظير هيدف

شرکتها است ،این است که یادگیري ،توسعه محصول

کيياربردي و ازنظيير روش توصييیفی پیمایشييی از شيياخه

و فراینييدهاي جدیييد را تسييهی مييیکنييد (مصييل و

میدانی است و براي تحلی دادهها از نيرم افي ار لیي رل و

هم اران.)7939 ،

روش معيياد ت سيياختاري اسييتفاده شييد .نتييای نشييان

یادگیري سازمانی فرایندي است که طی آن سازمان

میدهد که رابطه مثبت و غیرمستقیمی بيین کيارافرینی و

افييراد در سييازمان ،دانييش و بیيينش

می ان نوآوري وجود دارد و یيادگیري سيازمانی و بيازار

از تجييار مشييتر

جدیييدي را ایجيياد مييی کنييد ،و داراي پتانسييی نفييوذ در

محوري به عنوان مت یرهاي میانجی عم میکنند.

رفتار و بهبود تواناییهاي سازمان است (ژیمنيه-ژیمنيه و

خریييدار و پييور در سييال ( ،)793۰در پژوهشييی بييه

سانت واله .)1۰77 ،7پس میتوان یيادگیري سيازمانی را

بررسی تأثیر یادگیري سازمانی بر عمل رد بازار از طریق

توانایی سازمان به عنوان یيک کي در کشيف خطاهيا و

کارآفرینی محوري در محیط هياي مت یير (یيک مطالعيه

اصييال آنهييا و هييم نييین ت ییيير دانييش و ارزشهيياي

تجربی در صنای غذایی شيهر مشيهد) پرداختنيد جامعيه
از شيرکتهياي فعيال در

سازمان دانست ،به طوري کيه مهيارتهياي جدیيد حي

آمياري ایين مطالعيه متشي

مساله و ظرفیت جدیدي براي کيار ایجياد شيود(دلوي و

صنای غذایی شهر مشهد بودند که بيا اسيتناد بير فرميول

هم اران.)793۰ ،

کوکران 69 ،مدیر ارشد از میيان ميدیران شيرکتهياي

در این پژوهش از مدل گيومژ 1و هم ياران ()1۰۰۵

مورد مطالعه به عنوان نمونه تصادفی مطالعه در پژوهش

براي اندازه گیري یادگیري سازمانی استفاده شده اسيت

مشارکت داشتهاند .دادههاي به دسيت آميده بيه وسيیله

کييه بيير اسيياع نظيير گييومژ و هم يياران ابعيياد یييادگیري

پرسشنامههاي توزی شده از طریق معاد ت ساختاري و

سازمانی شام تعهد مدیریت ،دید سیستمی ،فضياي بياز

روش حداق مربعات ج یی به کمک نرم اف ار پی .ال .

و آزمایشگري و انتقال و ی پار ه سازي دانش است.

اع تج یه و تحلی شد ،نتيای حاصي از ایين پيژوهش
توجه به فرآیند یادگیري سازمانی را بر گرایش افراد بيه
کييارآفرینی و در نتیجييه ،بهبييود عمل ييرد بييازار ،نشييان

1 Jimenez Jimenez & Sanz Valle
2 Gomez

میدهد.
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صييفدري و هم يياران ( )7963پژوهشييی بييا عنييوان

برومنييد و رنجبييري ( )7966در پژوهشييی بييا عنييوان

«بررسی تأثیر یادگیري سازمانی بر کيارآفرینی سيازمانی

اقييدامات راهبييردي مييدیریت منيياب انسييانی و عمل ييرد

در میان سازمانهاي اسيتان قي وین» انجيام دادنيد هيدف

نوآوري :با تاکید بر نقش مدیریت دانش ،نقش ظرفیيت

این پژوهش تيأثیر یيادگیري بير کيارآفرینی سيازمانی و

مدیریت دانش در رابطه با اقدامات راهبيردي ميدیریت

همينین بررسی وضعیت موجود یادگیري و کيارآفرینی

مناب انسانی و عمل يرد نيوآوري از دیيدگاه مبتنيی بير

در سط سازمانهاي استان است .شاخصهاي یادگیري

دانش را مورد بررسی قرار دادند .نتای این مقاليه نشيان

و کارآفرینی سازمانی در قالب پرسشنامه بین  778نفر از

میدهد که اقدامات مدیریت مناب انسانی به طور مثبتی

مدیران توزی گردید .نتیجه تحلی میانگین نشان داد که

با عمل يرد نيوآوري ميرتبط اسيت .همينيین اقيدامات

می ان یادگیري و کيارآفرینی سيازمانی در سيازمانهياي

مدیریت مناب انسانی به طور مثبتی با ظرفیيت ميدیریت

استان در حد متوسط است و نتای ضریب همبستگی نی

دانش و یادگیري رابطه دارد.

نشييان داد کييه بييین یييادگیري سييازمانی و کييارآفرینی

لييوپ -سيياني  7و هم يياران ( )1۰77در پژوهشيی بييه

سازمانی ارتباط مثبيت و معنييياداري وجيود دارد .نتيای

بررسييی این ييه « گونييه یييادگیري سييازمانی ،انعطيياف

دیگر آزمون نشيييان داد که شياخص توسيعه شایسيتگی

پييذیري ،اسييتراتژي رقييابتی و عمل ييرد یيک شييرکت را

کارکنان بیشترین تأثیر را بير روي کيارآفرینی سيازمانی

تحت تأثیر قرار میدهيد؟» در  767شيرکت تولیيدي در

دارا هستند.

اسپانیا پرداختند .نتای پژوهش نشيان داد ،روابيط ميورد

احمدي و هم ياران ( )7963در پژوهشيی بيا عنيوان

انتظييار و آشيي ار یييادگیري سييازمانی ،ابيي ار مهمييی در

«ارتبيياط یييادگیري سييازمانی بييا توانمندسييازي کارکنييان

بازارهيياي مييدرن بييراي ارزش مشييتري ارایييه مييیدهييد و

صندواهاي بازنشستگی کارکنان صنعت نفت ایران» بيه

بهبود عمل يرد سيازمانی را بيا اسيتفاده از طراحيی ميوثر

بررسی ارتباط بین توانمندسازي با یادگیري سازمانی در

استراتژي رقابتی و انعطاف پذیري منطبق با ت ام سری

سازمان صندواهاي بازنشسيتگی و پيسانيداز شيرکت

بازار مم ن میسازد.

نفت مستقر در استان تهران پرداختيه شيده اسيت اسيت.

وانگ و الینگر )1۰77( 2پژوهشی با عنوان «یادگیري

نتای تج یه و تحلی دادهها با استفاده از مدل معاد ت

سازمانی:در

از محیط خيارجی و عمل يرد نيوآور» را

سياختاري نشيان داد کيه بيین اجي اي توانمندسيازي بيا

انجيام دادنيد ،هييدف از ایين پييژوهش ارتبياط یييادگیري

یادگیري سازمانی روابط مستقیم و مثبتی وجيود داشيته

سييازمانی و عمل ييرد نييوآور در سييط فييردي و سييط

است .نتای پيژوهش حياکی از میي ان پيایین یيادگیري

سازمانی است دادههاي به دست آمده از  186عضو تيیم

سازمانی در سازمان نامبرده است که در پایان به منظيور

پروژههاي پژوهش و توسعه و  69نفير از ميدیران بخيش

بهبيود یييادگیري سييازمانی ،راه ارهياي زم پیشيينهاد

پژوهش و توسعه نشان داد که سابقه یيادگیري سيازمانی

گردیده است همينيین نتیجيه گرفتنيد کيه بيین اجي اي

و در

از محييیط خييارجی بييا یييادگیري سييازمانی در

توانمندسيازي بيا یيادگیري سيازمانی روابيط مسيتقیم و

ارتباط است و میان یيادگیري سيازمانی نیي بيا عمل يرد

مثبتی وجود داشته است.
1 Lopez Sanchez
2 Wang and Ellinger
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نوآور در سط فردي و در سط سازمانی ارتبياط معنيی
داري وجود دارد.

در این پژوهش براي پردازش اطالعات مسيتخرج از
پرسشيينامه و تج یييه و تحلیيي آنهييا از روش معيياد ت
سياختاري بيا اسيتفاده از نيرم اف ارهيياي  SPSSو Amos

روش پژوهش

استفاده شده است.

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردي و از نظير شيیو
پييژوهش توصييیفی -پیمایشييی بييوده اسييت .بييراي جم ي

مدل مفهومي و فرضيات پژوهش

آوري مطالب مربوط به مبيانی نظيري پيژوهش از روش

ی ی از الش هاي اصلی سازمانهياي اميروز ،وادار

کتابخانييه اي نظیيير کتييب ،مجييالت ،پایييان نامييههيياي

نمودن کارکنان خود به انجام ت ییرات انطباقی به منظيور

کارشناسی ارشيد و بيراي جمي آوري دادههيا و تحلیي

پاسخگویی به تقاضاها و ال امات محيیطهياي ناپایيدار و

آنها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده اسيت .بيراي

در حال ت ییر اسيت .در ایين نيو محيیطهيا ،بسيیاري از

تعیین روایی پرسشنامههيا ،تعيدادي پرسشينامه در اختیيار

مسييائ  ،داراي راه و حيي هيياي آميياده نبييوده و تمييامی

صاحب نظران و اساتید دانشيگاه قيرار گرفيت و پيس از

کارکنان در سراسير مرزهياي سيازمانی مجبيور بيه ف ير

جم آوري نظرات آنها پرسشينامههيا اصيال و روایيی

کييردن بييه راه حي هيياي جدیييد و یيادگیري ارزشهييا و

آن تأیید شد .ضریب آلفاي کرونباخ براي تعیین پایيایی

روی ييرد جدیيد بييه مييدیریت هسييتند ،بنييابراین شييرایط

پرسشنامهها بيراي پرسشينامه یيادگیري سيازمانی  61.۰و

محیطی کسب و کارهياي موجيود را بيراي دسيتیابی بيه

براي پرسشنامه ابعاد آمیخته بازاریيابی کارآفرینانيه ۰.3۰

موفقیت ،به سمت اتخياذ راهبردهياي کارآفرینانيه سيوا

به دست آمد و از آنجایی که مقدار آلفا به دسيت آميده

میدهد و به شيرکتهيا ایين ام يان را ميیدهيد کيه در

با تر از  ۰.1بود پایایی پرسشنامه تأیید شد.

اتخاذ تصمیمها و پیاده سازي آنها نوآورتر ،خالا تر و

جامعييه آميياري ایيين پييژوهش  971نفيير از مييدیران و

مسئولیتپذیرتر عم کنند.

کارشناسان شرکت گاز اصفهان و روش نمونه گیري در

با توجيه بيه آن يه تيا کنيون ذکير شيد و همينيین

این پژوهش به صورت تصادفی بود ،بيدین صيورت کيه

بررسی نتای مطالعات مشابه در این پژوهش ارتباط بيین

ابتدا با مطالعه مقيدماتی بير روي جامعيه آمياري ،حجيم

ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانيه و یيادگیري سيازمانی

نمونه مشخص گردیده و سپس به صورت تصادفی 7۵7

مورد بررسی قرار گرفت که مدل مفهومی آن بيه شي

نفر از آنها به عنوان نمونه انتخا شدند.

زیر است:
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شکل ( )1مدل مفهومي پژوهش

بييراي دسييتیابی بييه اهييداف مطالعييه و تبیييین مسييأله
پژوهش میتوان فرضیههاي پژوهش را بيه صيورت زیير
بیان کرد:

 :H3بین فرایندهاي کياري و یيادگیري سيازمانی در
شرکت گاز اصفهان رابطه وجود دارد.
 :H4بین ویژگیهاي کارکنان و یيادگیري سيازمانی

 :H1بین آمیخته بازاریابی کيار آفرینانيه و یيادگیري
سازمانی در شرکت گاز اصفهان رابطه وجود دارد.
 :H2بین اقدامات ميدیریتی و یيادگیري سيازمانی در

در شرکت گاز اصفهان رابطه وجود دارد.
 :H5بین ویژگیهياي اهيداف سيازمانی و یيادگیري
سازمانی در شرکت گاز اصفهان رابطه وجود دارد.

شرکت گاز اصفهان رابطه وجود دارد.
يافتههاي پژوهش
نتايج آزمون فرضيات
جدول شماره ( )2نتايج آزمون فرضيات
ضريب

شماره

فرضيه

7

آمیخته بازاریابی کارآفرینانه ← یادگیري سازمانی

۰/686

1

اقدامات مدیریتی ← یادگیري سازمانی

۰/68

۵/76

9

فرآیندهاي کاري ← یادگیري سازمانی

۰/18

۵/73

۰/۰۰ 7

1

ویژگیهاي کارکنان ← یادگیري سازمانی

۰/18

9/۵7

۰/۰۰ 7

تأیید

۵

ویژگیهاي اهداف ← یادگیري سازمانی

۰/81

۵/91

۰/۰۰ 7

تأیید

ضریب رگرسیونی استاندارد شده بيراي فرضيیه اول
 ۰/68است و مقدار  Pمربوط به این ضریب رگرسيیونی
کو

تر از  ۰/۰۵است ،بنابراین میتيوان نتیجيه گرفيت

که این فرضیه بيا اطمینيان  ۰/3۵پذیرفتيه ميیشيود و بيه
عبارتی میتوان عنوان نميود کيه بيا اطمینيان  ،۰/3۵بيین

رگرسيوني

مقدار بحراني

P

نتيجه

۵/1۵

۰/۰۰ 7

تأیید

۰/۰۰ 7

تأیید
تأیید
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شکل ( )2الگوي معادالت ساختاري فرضيه اصلي

ضریب رگرسیونی مربوط به فرضیه دوم  ۰/68است.

اطمینان  ۰/3۵میتوان گفت که بین اقدامات ميدیریتی و

که نشان از تأییيد ایين فرضيیه دارد و همينيین مقيدار P

یادگیري سازمانی در شرکت گاز اصفهان رابطيه وجيود

مربوط به این فرضیه ۰/۰۰7و کو

تر از  ۰/۰۵است که

دارد.

این گواه دیگري بر تأیید این فرضيیه اسيت .بنيابراین بيا

شکل ( )3الگوي معادالت ساختاري فرضيه فرعي1-1

همينین هميان طيور کيه مشياهده ميیشيود ضيریب

طيور خالصييه مييیتييوان گفييت کييه ضييریب رگرسييیونی

رگرسیونی براي فرضیه سيوم داراي مقيدار  ۰/18اسيت.

مربوط به این فرضيیه بيا مقيدار صيفر تفياوت معنياداري

همينین مقدار  Pبراي این فرضيیه  ۰/۰۰7اسيت کيه بيه

دارد .بنابراین با اطمینان  ۰/3۵این فرضیه تأیید و میتوان
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ابراز داشت بین فرایندهاي کياري و یيادگیري سيازمانی

در شرکت گاز اصفهان رابطه وجود دارد.

شکل ( )4الگوي معادالت ساختاري فرضيه فرعي2 -1

ضييریب تييأثیر اسييتاندارد شييده بييراي فرضييیه هييارم
 ۰/18است و مقيدار ۰/۰۰7بيراي  ،Pنشيان از تأییيد ایين

ویژگیهاي کارکنيان و یيادگیري سيازمانی در شيرکت
گاز اصفهان رابطه وجود دارد.

فرضیه دارد .پس با اطمینان  ۰/3۵میتوان گفت که بيین

شکل ( )5الگوي معادالت ساختاري فرضيه فرعي 3-1
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و در نهایييت ضييریب رگرسييیونی اسييتاندارد شييده

اطمینييان  ۰/3۵بييین ویژگييیهيياي اهييداف سييازمانی و

فرضیه پنجم  ۰/81اسيت کيه بيا توجيه بيه مقيدار  Pکيه

یادگیري سازمانی در شرکت گاز اصفهان رابطيه وجيود

کو

تر از  ۰/۰۵است ،ميیتيوان نتیجيه گرفيت کيه بيا

دارد.

شکل ( )6الگوي معادالت ساختاري فرعي4 -1

نتيجهگيري

سمت ایجاد بازارهاي جدید بيه جياي خيدمت رسيانی

عصر امروز ،عصر ت ییرات شيتاب ده و عيدم اطمینيان

صرف در بازارهاي موجود می پردازد .کارآفرینی نی به

نسيييبت بيييه آینيييده و کمبيييود اطالعيييات کميييی بيييراي

مثابه منشی مؤثر براي ایجاد ارزش برتر در بازار با اهرم

تصمیمگیري مدیران اسيت .ت ییراتيی کيه اگير سيازمان

کييردن نييوآوري بييراي ایجيياد محصييول ،فراینييد و

خود را با آن ها وفيق ندهيد ،يه بسيا سيازمان بيه ورطيه

راهبردهایی که پاسيخ گيوي بهتير نیازهياي مشيتریان و

نييابودي کشييانده شييود .در مواجهييه بييا نييین خطييري

ذینفعان باشد ،مد نظر قرار میگیرد.

مهمترین واکنش سازمان ،ت ییير و تطبیيق ميداوم اسيت.

با توجه بيه نتيای بيه دسيت آميده از پيژوهش کلیيه

ساختن محیطی یادگیرنده ،اف ایش شایسيتگی و قابلیيت

فرضیهها مورد تأیید قرار گرفت و نتای به دسيت آميده

مناب انسانی زمه ایجاد هر سازمان یادگیرنيدهاي اسيت

از فرضیه اول با مطالعات قربانی ( ،)7937خریدار و پيور

که هر عضو آن هر لحظه به دنبال اطال یافتن از نیياز بيه

( )793۰و نتای به دست آمده از فرضيیه دوم بيا مطالعيه

ت ییر و کسب اطالعيات و دانيش زم ،بيرآورده کيردن

برومنييد و رنجبييري ( )7966و نتييای بييه دسييت آمييده از

این نیازها و به کارگیري دانش فراگرفتيه شيده در عمي

فرضيیه هييارم بييا مطالعييه احمييدي و هم يياران ()7963

براي تطبیق دادن خود و سازمان با ت ییيرات ایجياد شيده

مطابقت دارد.

در محیط خارجی است.

با توجه به یافتههاي پيژوهش مبنيی بير وجيود رابطيه

بازاریابی کارآفرینانه بيا تلفیيق جنبيههياي زیربنيایی

معنييادار میييان ابعيياد آمیختييه بازاریييابی کارآفرینانييه و

بازاریابی و کار آفرینی به هدایت و راهبري مشتریان به

یييادگیري سييازمانی در شييرکت گيياز اصييفهان پیشيينهاد
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میشود سازمان تمرک خود را بر عوامي تسيهی کننيده

با تاکید بير نقيش ميدیریت دانيش .ماهناميه توسيعه

ابعاد آمیخته بازاریابی کارآفرینانه معطوف نماید و سعی

انسانی پلیس ،سال ششم.781-7۵8 :)11( ،

نماید تا این ابعاد را در خود نهادینه سازد و بيه یيادگیري

 -9خریيييدار ،فاطميييه؛ پيييور ،سيييمیرا .)793۰( .تيييأثیر

سازمانی و در نهایت بهبود عمل رد سازمان منجير شيود.

یييادگیري سييازمانی بيير عمل ييرد بييازار از طریييق

همينین نتای نشان داد که رابطه مثبت و معناداري میيان

کييارآفرینی محييوري در مح يیطهيياي مت ی ير( یييک

اقييدامات مييدیریت ،ویژگييیهيياي اهييداف ،ویژگييی

مطالعه تجربی در صنای غذایی شهر مشهد) .نهميین

کارکنان و فراینيدهاي کياري بيا یيادگیري سيازمانی در

کنفرانس بین المللی مدیریت.

شرکت گاز اصفهان وجود دارد ،بنابراین به منظور بهبود

 -1دلييوي ،محمدرضييا؛ نعمييت الهييی ،محمييد جييواد؛

عمل ييرد شييرکت گيياز اصييفهان پیشيينهادات زیيير ارایييه

نعميتالهييی ،مهييدي .)793۰( .سييازمانهيياي هي اره

میشود:

سييوم (سييازمان یادگیرنييده و یييادگیري سييازمانی).

 ایجاد جو مناسب براي یادگیري که بر انگیي ش وخالقیت کارکنان تاکید داشته باشد؛
 استفاده از تجربیات قبلی ثبت شده به عنوان منبعيیبراي ح مش الت؛
 استفاده از روشهاي کارمنيدیابی متناسيب بيا نیيازسازمان و گ ینش عاد نه کارکنان؛
 پرداخييت عاد نييه بييه کارکنييان متناسييب بييا نتييایارزیابی عمل رد آنها؛

اپ اول ،اصفهان :انتشارات نقش نگین.
 -۵رحیمی مقدم ،جيالل .)7937( .بررسيی رابطيه بيین
بيييازارگرایی و یيييادگیري سيييازمانی در شيييرکت
داروسييازي بيياری اس يانس ،پایيياننامييه کارشناسييی
ارشد ،به راهنمایی علی شيائمی .دانشيگاه اصيفهان،
دانش ده علوم اداري و اقتصاد.
 -8صفدري ،ابوالفضي ؛ آسيیابانهيا ،مهيدي؛ شيفیعی،
احمدرضا .)7963( .بررسی تأثیر یادگیري سازمانی

 -ایجاد انسجام و هماهنگی میان فرایندهاي کاري؛

بر کارآفرینی سازمانی در میان سيازمانهياي اسيتان

ایجاد انگی ه زم در کارکنان براي بيه کيار گیيري

ق وین ،همایش کارآفرینی در ایران.

دانش و مهارت خود؛
 ایجاد اهداف الش برانگی در سازمان.منابع
 -7احمييدي ،علیرضييا؛ احمييدي ،علييی اکبيير؛ حيياتمی،
فریبيييا .)7963( .ارتبييياط یيييادگیري سيييازمانی بيييا
توانمندسيازي کارکنيان صيندواهياي بازنشسيتگی
کارکنان صنعت نفت ایران ،نشریه علميی پژوهشيی
مدیریت فردا.61-81 ،)1۵( ،
 -1برومند ،مجتبی؛ رنجبري ،ميریم .)7966( .اقيدامات
راهبردي مدیریت مناب انسانی و عمل رد نيوآوري:

 -1قربانی ،حسن؛ دلوي ،محمد رضا؛ سلیمانی ،افسيانه؛
مشایخی ،بهناز .)7937( .بررسيی تيأثیر کيارآفرینی
برنييوآوري سييازمان از دیييدگاه یييادگیري و بييازار
محيييوري (مورد:شيييرکتهييياي شيييهر

علميييی

تحقیقاتی شهر اصيفهان) .هميایش مليی ميدیریت و
کارآفرینی .سال اول.
 -6مصييييل  ،عبدالمجیييييد؛ بحرینييييی زاده ،منیييييژه؛
دوکوه ی ،سیدجواد.)7939( .تأثیر ابعاد یيادگیري
سازمانی بر ابعاد هوش رقابتی در شرکتهاي دانش
بنیان ،فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقيات بازاریيابی
نوین ،شماره هارم ،صص.۵1-1۰
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