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 چکیده
فروش  یابیرابط بازار ذیریپانعطاف یرتاث یبررسانگیزه اصلی این مطالعه 

و سرعت  یطیمح یاییپو گرییلتعد یهافروش با نقش یابیبازار یجبر نتا

کارکنان نفر از  021پژوهش، ینا یجامعه آمار .می باشد یریپذانعطاف

از تمام شماری پژوهش  یندر ا .باشندیمپخش مواد غذایی قاسم همدان 

ایم  استفاده شده و پرسشنامه بین همه اعضای جامعه پخش می شود. 

 لیو تحل هیتجز نهمچنی.  پزوهش به صورت کاربردی می باشد..

 Smartو  SPSSبدست آمده با استفاده از نرم افزار اکسل،  یهاداده

PLS یممستقوجود روابط این پژوهش  های .یافتهصورت گرفته است 

عملکرد -یابیفروش و بازار یابیبازار یرابط ها یریانعطاف پذ ینب یقو

 همچنیندهد. یرابطه فروش را نشان م یو اثربخش یابیفروش و بازار

پویایی محیط نقش تعدیل گر در ارتباط انعطاف پذیری نشان داد،  یجنتا

زاریابان رابط بازاریابی با بتزتریتبی فروش را دارد. در محیط های پویا با

توانند کنند میمنعطف و کسانی که خود را با آن محیط سریع تر منطبق می

 یها عملکرد بهتری ارائه دهند و از رقبا پیشی بگیرند. همچنین یافته

سرعت انعطاف پذیری نیز در رابطه میان دهد که  یمطالعه ما نشان م

 ش تاثیر دارد. انعطاف پذیری رابط بازاریابی و نتیجه آن بر بازاریابی فرو

 :واژه های کلیدی
 فروشیابی بازار یجنتا، فروش یابیرابط بازار یریپذانعطاف

 
 

 

 
Abstract: 
Despite the increase in public awareness compared to 

the old days as a positive factor in the realization of 

direct democracy, population explosion is a factor that 

makes the conditions for the realization of the long-

standing ideal of real democracy difficult. The purpose 

of this study is to investigate the effect of perceived 

security on electronic trust and operational use 

intention with the mediating role of use attitude and 

behavioral intention of Bank Mellat branches in 

Tehran Region One. This research, in terms of 

purpose, is applied research. The sample required for 

the study was obtained using the Cochran's formula at 

a confidence level of 5% equal to 384 people. The 

results showed that perceived security has a significant 

effect on behavioral intention through the mediating 

role of usage attitude in customers of Bank Mellat, 

District 1 of Tehran, and also electronic trust has a 

significant effect on behavioral intention through the 

mediating role of usage attitude in customers. The 

main reason for electronic trust has a significant effect 

on the intention of operational use through the 

mediating role of behavioral intention in the customers 

of Bank Mellat, Region One of Tehran. Also, the 

attitude of use has a significant effect on the intention 

of operational use through the mediating role of 

behavioral intention in Bank Mellat customers. 
Keywords:Sales marketing interface flexibility, sales 

marketing results
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 مقدمه

. با توجه به شوندیروبرو م دیو رقابت شد دهیچیپ یهاطیبا مح یاندهیطور فزاها بهشرکت شدن،یو جهان یفناور شرفتیزمان با پهم
الزم را در انطباق با  یریپذانعطاف دیها باشرکت کند،یم رییدر مناطق مختلف جهان تغ یرقابت طیبازار نوسان دارد و شرا یتقاضا نکهیا
 صیدر تخص یریپذانعطاف نی(. بنابرا۲12۲،  2یکند )مولک جادیمکان خاص، ا کیدر  تیفعال یط و استقرار مجدد منابع برایشرا نیا

 .است یشرکت ضرور کیمحصول / بازار در  راتییها همراه با تغمنابع و توسعه مهارت
کنترل  تیو بهبود قابل تیریکنترل مد ییتوانا شیافزا یبرا یتیریمختلف مد یهاییتوانا یاست که سازمان دارا یادرجه یریپذانعطاف

صدق  اریامر در مورد مشاغل بس نی. استین ستایا زیچچیباال، هو مبهم با سرعت دهیچینامطمئن، پ ثبات،یجهان ب نیسازمان است. در ا
هنوز در  یریپذ. مفهوم انعطافرهیو غ ینابع انسانم ،یابیبازار ،یدر ابعاد مختلف متفاوت است ازجمله: امور مال یثباتیب نی. اکندیم

( ۲1۲1)  ۲و گوپاکومار ای. کاورشودیو کاربرد آن انجام م ییایدرک پو یو مطالعات برا قاتیاز تحق یاریمرحله مطالعه است که بس
 نیمدت و بلندمدت روبرو شود و همچنهصورت کوتابا نوسانات تقاضا به تواندیم رد،یگیرا در نظر م یابیارباز یریپذکه انعطاف یسازمان
و  تیبه موفق یابیدر بازار یریپذانعطاف نیوجود دارد، مواجه شود. بنابرا رییدر حال تغ شهیوکار همکسب یفضا نیکه در ا ییدهایبا تهد

 .رشد سازمان است یاستراتژ یبرا دیکل کینی. اکندیم کمک یزیبرانگچالش طیشرا نیبقا در چن
سطوح  ازمندیرقبا روبرو هستند که ن تیو فعال یمشتر یاز تقاضا یشتریفروش با تنوع ب یواحدها ا،یمعاصر پو یتجار یهاطیمح در
،  0(، )ماسون و موزاس۲115،  3واحد فروش هستند. )چوکن و جانسون یهاهیدر منابع و رو یریپذو انعطاف یداخل یاز همکار یشتریب

مربوط است. بر  زیفروش ن تیریبه حوزه مد کیاستراتژ یریپذاست که انعطاف یبدان معن نیا (۲121 ، 5ی(؛ )رومان و جکوبوس۲12۲
 یریپذ( انعطاف۲110 6فروش )رانگاراژان  و همکاران، یمنابع در واحدها یو هماهنگ ریپذمجدد منابع انعطاف صیاساس، تخص نیا

 .دهستن ربرخوردا یابالقوه تیاز اهم - (SIF) فروش یدرون عملکرد
( و زنده ماندن از بحران 2992،  8وانزی(، بهبود عملکرد شرکت )ا۲111، 3و داگالس گی)کر یجهان یرقابت تیموقع جادیا ییتوانا

را در  یتحوالت نظر یعمده در مطالعات قبل یسه کاست ،یریپذانعطاف تیجذاب رغمی(. عل۲112،  9)گراول و تنسوهاژ یاقتصاد
شامل  یحل درمان( نشان داد که راه۲113)جانسون و همکاران،  یریپذانعطاف میمفاه موردده در گستر ی: اول، بررسردیگیبرم

موردتوجه  کیاستراتژ یابیبازار دگاهیندرت از دمفهوم به نیاست و ا یریپذدر مورد انعطاف یساختار ای یاتیعمل ،یداخل یاندازهاچشم
نخواهد شد )جانسون و  داریپا یرقابت تیمز کیارزش برتر و  جادیبه ا رمنج یریپذقرارگرفته است. بدون تمرکز بر بازار، انعطاف

 یافتنینو عملکرد برتر را دست یجهان یرقابت تیمز کی جادیبدون تمرکز در بازار، ا یریپذنقش انعطاف ن،ی(. بنابرا۲113همکاران ، 
 .خواهد کرد

 نیارتباط ب جادی( مطرح کردند که ا۲111و داگالس ،  گیشمندان )کرشده است. گرچه دانندرت کشفبه یریپذسابقه انعطاف دوم،
 یریپذانعطاف جادیدر ا ره،یانتقال و غ تیمهارت و قابل یسازگار ر،یپذمنابع متعدد و تدارکات انعطاف نیازنظر تأم تیفعال یهادستگاه

متمرکز در بازار  یریپذانعطاف تیباعث تقو یزمانسا ماتیو تنظ ها،تیمنابع، قابل یچگونگ یفعل لیوتحلهیزمهم است، تج اریبس
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 .شودیم
قرارگرفته است  یخارج از کشور موردبررس یشرکت در بازارها کیو عملکرد  یرقابت تیمتمرکز بر بازار بر مز یریپذانعطاف ریسوم، تأث 
 یپژوهش یتنها محتواشود، که نه یفروش بررس-یابیها در رابطه بازارشرکت یریپذالزم است که اثرات انعطاف ن،ی(. بنابرا۲111، 2ی)ل

در  یریپذاثرات انعطاف یبررس.دارد یادیز تیاهم زین یابیبازار تیریمد ینهیدر زم قیتحق یبلکه برا دهد،یم گسترشرا  یابیبازار
 باشدیم ییدر صنعت مواد غذا یطیمح ییایپو یانجیو فروش با نقش م یابیبازار یندهایفرآ

 

 :ادبیات تحقیق
آگاه  یندهکند، سازمان ها بطور فزا یم یفاا یدیکل یبرند شرکت، نقش یدر کنار بهره ور یو نوآور یتامروز که خالق یرقابت یایدر دن

را در طول زمان ندارد )لوپز کاستا و مونوس  یدارپا یرقابت یتمز یجادا یالزم برا یشآنها گنجا یزیکیو ف یمال یها ییشده اند که دارا
 یطنحو با شرا ینرا اتخاذ کنند تا به بهتر ییدارند تا راهبردها یازعملکرد ن یشافزا یبرا یرانصورت مد ین( که در ا۲125 کاناواته،

در این فصل بعد از مقدمه ابتدا، ادبیات مربوط به متغیرهای تحقیق (. ۲126)ادنان و همکاران  یابندشرکت شان تطابق  یخارج یطمح
پرداخته می شود. سپس  ، وفاداری برند و اعتماد به برندادراک شده یزتما ،درک شده یتدرک شده، رضادرک شده، ارزش  یفیتکشامل 

 تحقیقات مشابه داخلی و خارجی بیان می شود.

 فروش یروین انعطاف پذیری
 یدمثل تول یشرفتهپ یها یفن آور یقتواند از طر یمنعطف م یدر استراتژ ییبود که انعطاف پذیری و پاسخ گو یندر گذشته اعتقاد بر ا

به،  یشترهر چه ب یدتول یریکه انعطاف پذ دهدینشان م یراخ یها -پژوهش  یجحال نتا ین. با ایدبدست آ یکپارچه یها یانهبه کمک را
ی رقابت یجنب یایتواند مزا یم یا یانهرا یها یستمدر س یکپارچگیبا وجود آنکه  یدنما ی. آبتن مطرح میهااست تا به فن آور یافراد متک
کارخانه و به  یاتیعمل یانمجر طریق عمدتا از یاتیعمل یریدهد که انعطاف پذ یمطالعه نشان م یجحال نتا ینفراهم کند، با ا بیشتری

توسعه و  یازمندن ید،تول یریبه انعطاف پذ یابیدست ینکه،ا یجهگردد. نت یم یینکنند، تع یبا آنها ارتباط برقرار م یرانکه مد یزانیم
 یرغ یطبا شرا رخوردکه توان ب یالزم به نحو یستگیشا یدارا یو از نظر فن آور یرپذ یقبا مهارت باال، تطب یانسان یرویشت ننگهدا

 (.2398، رسالتو  عسکرزادهرا داشته باشد ) ییو استثنا ینروت
سازمان دارد. اساس  یکطاف پذیری در انع یاشاره به چهره انسان یانسان یرویانعطاف پذیری ن یژه( بطور و2999نظر گوناسکاران ) از

جهت تسلط کامل  یانسان یرویمتعاقب آن آموزش ن و یانسان یروین یتو ظرف یتقابل ییرتغ یبرا ییتوانا یانسان یرویانعطاف پذیری ن
  (.2393 ،تقی زادهو  یوسفیبر دانش و مهارت ها است )

 یپول بپردازند به افراد خدمتی چه کاال و یبرا یانمشتر ینکهتند. اهس یبهره ور یمنابع اصل یانسان یرویچابک ن یسازمان ها در
باشند  یانمشتر یازهاین یقادر به ارضا یدهدآنها قرار م یارکه سازمان در اخت ییها یدارد که با دانش خود و اطالعات و فناور یبستگ
 (.2399منفرد،  یم)رح
 یهبه روز، سرما یاطالعات یها و سامانه ها یفناور یریبه کارگ یازمندد، نسازمانها به سرعت و با انعطاف عمل کنن ینکهمنظور ا به

 یکپارچهعرضه  یرهبه زنج یابیو دست یو خارج یداخل یکسب و کار، همکار یندهایانسجام در فرا ی،کارکنان دانش یبر رو یگذار
از  یاریاعتقاد در بس ینا ید؛با مهارت به وجود آ کارکنان یریتواند بدون به کارگ یکه انعطاف پذیری نم تمعتقد اس یزهستند. داو ن

سرعت  یان،بهتر مشتر خدمات یفیت،را همچون: بهبود ک یااز مزا یعیتواند عرصه وس یموارد وجود دارد که انعطاف پذیری کارکنان م
 یکچابک،  یدبه تول یدولت یسنت یکردشکل رو ییربه وجود آورد؛ اما تغ یو عمق ی( سطحییبودن )صرفه جو یباال، اقتصاد یادگیری

 (.2398، یاحیو ر یکارکنان در تمام سطوح کسب و کار است )بهرام یخواسته عال
 چابک یمنابع انسان یها یصورت گرفته در خصوص توانمند یها یطبقه بند یناز منسجم تر یکی

توان در شش بعد:  یچابک را م یانسان منابع یها ی( صورت گرفته است. آنها معتقد هستند توانمند۲113شریها و همکارانش ) توسط
و  اکبرزادهنمود ) یمتقابل دسته بند یاندک و همکار یچیدگیو پ یکپارچگیسرعت،  ییر،فرهنگ تغ یی،پاسخ گو یری،انعطاف پذ
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 (.2398همکاران، 

 مدل های انعطاف پذیری  
 یت سازگاری، مدل هایی را ارائه می دهند:(، برای توصیف تاثیر استرس و ویژگی های فردی بر کیف2986گارمزی و همکاران )

 ( مدل جبرانی2 
 ( مدل چالش۲
 ( مدل حفاظتی یا مدل مصون سازی در مقابل آسیب پذیری.3

(، نیز مدلی را توصیف می کند که به موجب آن، عوامل محافظتی، خود را در تعامل با یک عامل خطرزا اعمال می کنند و 2983راتر )
وی مصون  |فی ) برای مثال آسیب روانی، بزهکاری، مصرف مواد( با توجه به این تعامل امکانپذیر می شود.پیش بینی پیامد های من

سازی با مقاوم سازی را به عنوان مدل دیگری برای انعطاف پذیری  مطرح می کند. آنچه در ادامه می آید، توصیف مدل های مذکور 
 است.

 

 مدل جبرانی
؛ به نقل از زیمر من و 2988؛ ماستن و دیگران، 2986یر مواجهه را خنثی می کند )گارمزی و دیگران، عامل جبرانی متغیری است که تاث

( . هر ۲-۲(. این عامل در تعامل با عامل خطرزا نمی باشد بلکه تاثیری مستقیم و مستقل بر پیامد مورد نظر دارد )شکل 2996آرونکمار، 
 (. 2988نقش دارند ) ماستن، گارمزی، تلجن و پلی گرینی:.  دو عامل خطر زا و جبرانی، در پیش بینی پیامد

 
 مدل جبرانی 1شکل 

 مدل چالشی
 مطابق این مدل، عامل خطر زا ) عامل فشارزا( خود ارتقاء دهنده ذاتی تطابق موفق است. در این مدل استرس

به رفتار ناسازگارانه منجر شود. ولی سطوح خیلی کم، چالش کافی را ایجا نمی کند، هم چنین، سطوح باالی استرس نیز می تواند 
متوسط استرس، فرد را با چالشی روبه رو می کند که در صورت غلبه بر آن، موجب تقویت کفایت می شود. اگر چالش به صورتی 

 (.  2موفقیت آمیز صورت پذیرد، به فرد کمک می کند تا برای مشکل بعدی آماده باشد )شکل 
را مقاوم سازی یا مصون سازی نام گذاری کرده است. اگر چالش موفقیت آمیز نباشد، فرد نسبت به خطر آسیب (، این فرآیند 2983راتر )

پذیر می شود. بدین ترتیب، سطح بهینه استرس زمانی است که طی آن، مواجهه با چالش، موجب تقویت سازگاری و تطابق می گردد. 
 لی با استفاده از مدل سازی معادل ساختاری یا مسیر)متل لیزرل(سنجیده می شود.این مدل مستلزم داده های طولی بوده و به طور تحلی
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 مدل چالشی ) مقاوم سازی، مصون سازی(1شکل 

 

 مدل حفاظتی

بر اساس این مدل، یک عامل حفاظتی، به منظور کاهش احتمال یک پیامد منفی یا یک عامل خطرزا، در تعامل قرار می گیرد. این 
ثر رویارویی با خطر و به وسیله اصالح و تغییر واکنش به یک عامل محافظتی، می تواند تاثیری مستقیم بر پیامد داشته عامل با تعدیل ا

باشد اما در حضور یک عامل فشار زا، اثر آن قوی تر می شود. به نظر می رسد؛ این مدل، بیشترین سهم را در مطالعه مدل های انعطاف 
(، برای چگونگی کار کرد اثرات محافظتی، دو مکانسیم را مطرح می 2991ت. پروک و همکاران )پذیری  به خود اختصاص داده اس

 کنند:
 «مکانسیم خطر محافظتی و مکانسیم محافظتی محافظتی» 

کارکرد یک متغیر خطر محاظتی در جهت تخفیف اثرات منفی یک عامل خطر زا است )مکانسیم محافظتی / محافظتی، به وسیله 
 (. 3ت محافظتی متغیرهای کاهش دهنده احتمال پیامدهای منفی، کار کرد دارد )شکل افزایش اثرا

 
 مکانسیم خطر محافظتی3شکل

 
 مکانسیم محافظتی محافظتی 3شکل 
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مدل حفاظتی انعطاف پذیری  از آن روی که جهت تاثیر پیامد، به صورت غیر مستقیم عمل می کند با مدل های جبرانی و چالش 

مطابق این مدل، عوامل مثبت در زندگی فرد می ت.انند جبران کننده ی برخی از خطرات باشند، وهم زمان باسایر عوامل  متفاوت است.
جهت کاهش پیامد های منفی به تعامل بپردازند. به همین ترتیب عوامل خطر زایی که بع طور معمول می توانند خطرناک باشند، در 

لی از استرس را فراهم آورند که در آینده مواجهه با استرس را کمتر ناتوان کننده می سازد. از عین حال می ت.انند یک سطح قابل کنتر
نظر تاثیر استرس به منبعی تبدیل می شود که توانایی فرد، جهت از عهده استرس شدیدتر بر آمدن را افزایش می دهد )کرد میرزا 

 (.2398نیکوزاده، 

ذیری  نمونه ای از مدل های خطر حفاظتی است. این مدل انعطاف پذیری ، ابزاری است که مدل زیستی، روانی و معنوی در انعطاف پ
بدان وسیله افراد از طریق تخریب های برنامه ریزی شده با واکنش به رخدادهای زندگی، فرصتی برای انتخاب هشیارانه یا ناهشیارانه 

اشاره به فرایند انسجام مجدد یا کنار آمدن دارد که منجر به رشد دانش،  می پیامد های تخریب را داشته باشند. انسجام مجدد تاب آورانه
 (.۲121خودفهمی و توانمندی افزایش یافته کیفیت های انعطاف پذیری  می شود )ریچاردسون، 

 
 

 مدل انعطاف پذیری  فلچ

 یک مکمل برای مدل زیستی روانی معنوی در تبیین مفهوم تغییر

در واژه ای سیتماتیک تعادل توضیح می دهد. اصطالحی که از فیزیک جدید قرض گرفته شده است و  این تخریب و انسجام مجدد را
است، زمان تغییر وسیع را باز نمایی می کند، تغییری که در زندگی ما رخ می دهد، سبب از « نقاط انشعاب» اصول موضوعه فلچ که 

می شود. در نقطه آشفتگی، به شدت آسیب پذیر می شویم و ممکن است دست رفتن تثبیت در ساختار بهنجار زندگی ما و حتى آشفتگی 
و رفتار کنار آمدن ناکامی ایجاد شود )کرد میرزا نیکوزاده، « غم و اندوه» ، «ناتوانی» در این نقطه شکل جدیدی از تعادل مبتنب بر 

ارکرد نسبت به قبل، به دست آوریم. این (. یا ممکن است از آشفتگی خارج شویم و انسجام مجدی برای سطح موثرتری از ک2398
باشد ) ریچاردسون، « فرایند تجدید نظر نسبت به نگاه جهانی» انسجام، انعطاف پذیری  است. انسجام مجدد می تواند به عنوان 

۲121.) 

 مدل های متمرکز بر شخص

مدل از مطالعات موردی نشات گرفته سه نوع از مدل های متمرکز شخص نقش کلیدی در پژوهش انعطاف پذیری  داشته اند. یک 
است. مطالعات موردی به عنوان مدل های مفهومی واقعی انعطاف پذیری  مطرح نیستند، اما به عنوان مدل های نشان دهنده پدیده 

متمرکز طبیعی، یک هدف اکتشافی را فراهم می کنند. این گزارش ها به وفور در ادبیات انعطاف پذیری  دیده می شود. نوع دوم مدل 
بر شخص بر شناسایی افراد در معرض خطر زیاد که خوب عمل می کنند )زیر گروه انعطاف پذیری  مبتنی است، این یک رویکرد 
کالسیک در حوزه انعطاف پذیری  است، که در اکثر مطالعات بلند مدت انعطاف پذیری  به کار رفته است. هر دو مدل کالسیک و تمام 

صورتی نا آشکار گستره زمانی زیادی را در بر می گیرند. زیرا خطر آفرین ها و پیشرفت هایی که معیار  تشخیصی انعطاف پذیری  به
انعطاف پذیری  هستند یک پدیده لحظه ای نبوده بلکه تجربیات و کارکردهایی را در بر می گیرند که در طول زمان آشکار می شوند. 

نظام دار انعطاف پذیری  به وجود آمده است که الگوهای رفتار را در طول زمان  اخیرا تمایل رو به رشدی نسبت به مدل های خط سیر
 به شیوه ای آشکار مورد توجه قرار می دهد.

مطالعه مسیرهای تحولی مشکل است با این حال، پژوهش گران تالش می کنند تا از طریق دسته بندی های تشخیصی بلند مدت و 
رشد، این الگو را مشخص کنند. باتوجه به مباحث مرتبط به انعطاف پذیری  می توان گفت، تاب  استفاده آماری مانند مدل سازی منحنی

، گرد میرزا نیکوزاده، 2936آور فردی است که خوب کار کند، خوب بازی می کند، خوب دوست می دارد و خوب انتظار دارد ) گارمزی، 
2398.)  

 عملکرد فروش 
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فروش عبارت  یرویشده است. عملکرد ن یفتعر یاهداف سازمان یکارمند در راستا یک یها یتعالرفتار و ف یابیعملکرد به عنوان ارز
 یمفروش تقس یرویپژوهش ها عملکرد ن ی. در برخیبه اهداف سازمان یلفروش در کمک به سازمان در جهت ن یروین یابیاست از ارز

توسط بهرمان و پرولوت انجام  ینهزم ینپر استناد در ا یقاتاز تحق یکیمطرح شده است.  یکل صورتبه  یگرد یشده و در برخ یبند
فروش از  یروی(. عملکرد ن2011و همکاران، ی)گرمابدر یردگ یقرار م یاز محققان مورد بررس یاریشده است که همچنان توسط بس

فروش را  یروین یل از تالش هاحاص یجفروش و بعد دوم نتا یروین توسطانجام شده  یدر دو بعد دارد؛ بعد اول رفتارها ینظر مفهوم
 ی،. عملکرد رفتاریا یجهو عملکرد نت یبه دو بعد است: عملکرد رفتار یمفروش قابل تقس یرویعملکرد ن یندهد. بنابر ا ینشان م

 یروتمرکز  یاست. در سنجش عملکرد رفتار اه یتو مسئول یشغل یها یتکارکنان واحد فروش در مامور یو راهبردها یتهافعال یابیارز
 ،کنند کارکنان واحد فروش شامل فروش انعطاف پذیر  یتهدا یشغل یها یتکارکنان واحد فروش است. فعال یتهایانجام فعال یچگونگ

 ایجشامل سهم کارکنان واحد فروش از نت یا یجهفروش هستند. عملکرد نت یتفروش و حما یزیارائه فروش، برنامه ر ی،کارگروه
 یفروش و جذب مشتر یها ییاز تالش ها و توانایامدی کارکنان واحد فروش به عنوان پ یا یجهنتاست. عملکرد  یاهداف سازمان

حاصل شده  یجنتا یگرو د یدجد یانمشتر یجعملکرد کارکنان واحد فروش بر اساس نتا یا یجهشود. بعد نت یدر نظر گرفته م یدجد
 (2398 همکاران،و  یرچیشود )خض یساخته م

 یزهانگ یکتحر یفروش برا یرانمد یاست که از سو یو کسب وجهه و اعبتار، ابزار یسازمان یپاداش ها ی: رقابت برایرقابت جو
آن  یبعد مهم رقابت، جو روان یک(. 2011، همکارانحکمت منش و )شود  یتالش و عملکرد آنها استفاده م یختنفروش و برانگ یروین

شود  یمتمرکز نموده و باعث م یرد،گ یهمکاران قرار م یسهعنوان استاندارد مقا عملکرد که به معیاراست، چرا که توجه کارکنان را بر 
را به صورت  یکسان یطمح یکمرتبط با هدف متمرکز کنند. افراد متفاوت ممکن است  یها یتخود را بر فعال یتا کارکنان تالش ها

عبارت است از ادراک  یشود. جو رقابت یآنان م یرفتار یدر واکنش ها ذیریپ ییرامر به نوبه خود موجب تغ یندرک کنند و ا یمتفاوت
 در یجو رقابت یجادکه به ا یعملکرد آنها در برابر همکارانشان مربوط است. عوامل یسهبه مقا یسازمان یدستاوردها ینکهکارکنان از ا

با همکارنشان، ادراک رفتار  یسهقاپاداش ها، نحوه عملکرد کارکنان در م یعکنند شامل ادراک کارکنان از نحوه توز یسازمان کمک م
 (.258: 2998بروان و همکاران، )شود  یم یکدیگرمکرر عملکرد افراد با  یها یسهاز همکاران و مقا یرقابت

با عملکرد فروش  یتر یقو یهمبستگ یتیشخص یها یژگیو یرنسبت به سا یتموفق یزشمرتبط با انگ یها یژگی: ویجوب رقابت
کارکنان با عملکرد فروش باال باشد،  یژگیرود و یکه انتظار م یتیشخص یاز متیغرها یکی( ۲119 یرا،ت مدهند. )وانگ ون ینشان م

به برتر بودن  یلو تما یفرد یناست و به لذت بردن از رقابت ب یتاننده موفق یزاز ابعاد بر انگ یک ییجو است. رقابت ییرقابت جو
 (.2398 ی،گلباغ یو عبد یداع یگردد )عال یبر م یریننسبت به سا

 رفتار فروش انعطاف پذیر 
 یتدر هر موقع یدشوند که با یمواجه م یمتفاوت یبا فرصت ها یانکه فروشندگان در برخورد با مشتر یافتدر 2982در سال  ویتز

قادرند به  از فروشندگان یکه بعض یافت، سوجان در2989. در سال یرندخدمات به کار گ یاعرضه کاال  یروش را برا ینفروش، بهتر
 یرا برا یمتفاوت یها یشگوناگون و نما یراهها یاو  یرنددر نظر بگ یانبرخورد با مشتر یرا برا سبیصورت کامال هوشمندانه روش منا

 (.2399 ی،و صادق احمد ی)ذوالفقار ینندفروش بر گز
و آموزش رفتار فروش  یزشانگ ی،ختار علمسا ینانعطاف پذیر  فروشنده و ارتباط ب یاز توانائ یمدل مفهوم یک 2989در سال  ویتز

 2991در سال  یروکرد. ویتز و اسپ یشنهادفروش پ یتهایدر موقع یاتفاق ییراترفتار افراد در انجام تغ ییتوانا یشافزا یبرا ،انعطاف پذیر 
دادند.  یشنهادباشد را پ یپذیر  مرفتار فروش انعطاف  یریاندازه گ یبرتر برا یانطباق، که روش یزانم یریاندازه گ یبرا ینهشانزده گز

انعطاف  یتوانائ بین مثال یرفتار فروش انعطاف پذیر  و عملکرد فروشنده را نشان داده است برا ینب یمرابطه مستق یز،ن یتجرب مطالعات
 (.2399انصاری، د )وجود دار یمفروش آنها رابطه مستق یتپرداختند، و موفق یم یانبه جذب مشتر یکه به طور تلفن یپذیر  فروشندگان

 پیشینه داخلی
 بررسی تأثیر ظرفیت انعطاف پذیری و یادگیری سازمانی بر عملکرد بازاریابی( در پژوهش خود با عنوان 2399قهرمانپور و همکاران )

فزایش پژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهایی برای ا بررسی آثار میانجی نوآوری محصول و تعدیلگر آشفتگی محیطی دریافتند که
عملکرد بازاریابی از طریق ایجاد نوآوری در محصول اجرا شده است. بدین منظور به بررسی تأثیر ظرفیت انعطاف پذیری و یادگیری 

شرکت تولیدی و صادراتی دارو  ۲36سازمانی و نوآوری محصول بر عملکرد بازاریابی می پردازد. روش: جامعه آماری این پژوهش شامل 
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-SMARTشرکت است. برای آزمون فرضیه های آماری، از روش حداقل مربعات جزئی و از نرم افزار  206ل و نمونه آماری شام

PLS  استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل، حاکی از اثرهای مثبت و معنادار ظرفیت انعطاف پذیری سازمانی و یادگیری سازمانی با
این شرکت هاست. طبق بررسی های انجام شده، تأثیر تعدیلی آشفتگی محیطی بر  متغیر میانجی نوآوری محصول بر عملکرد بازاریابی

اثر ظرفیت انعطاف پذیری سازمانی و یادگیری سازمانی بر نوآوری محصول تأیید نشد. نتیجه گیری: ایجاد انعطاف در فرایندها و تصمیم 
ضروری است. سازمان ها به منظور افزایش توانمندی  گیری های سازمانی در راستای پاسخ سریع به تغییرهای گسسته محیطی امری

 برای رویارویی با محیط متالطم و پیچیده، به استفاده از پارادایم های نوین و ایجاد ظرفیت یادگیری نیاز دارند. بر این اساس، شرکت ها
پیوسته در محصول بپردازند و از این طریق، قادر خواهند بود برای پاسخ به خواسته های دائم در حال تغییر مشتریان، به ایجاد نوآوری 

 افزایش عملکرد و جایگاه رقابتی سازمان را رقم بزنند.
بر عملکرد  یسازمان یادگیریو  یسازمان یریانعطاف پذ یتظرف یرتاث یبررس( در مطالعه خود با عنوان 2393قهرمانپور و همکاران)

 یطدر محبیان کردند  : صنعت دارو(یمحصول )مطالعه مورد ینوآور یانجیقش مبا تمرکز بر ن یو صادرات یدیتول یشرکت ها یابیبازار
که بتواند آنها را از  یهستندرقابت یتبه مز یدنرس یبرا یکدیگردر حال رقابت با  یبه سخت ی،داروساز یامروز، بنگاه ها ییردر حال تغ

 یجادمنعطف ا یسازمان یداهداف با ینا یابیبهدست یشرکتها برا ینا یطیشرا ینسازد و عملکردشان را بهبود بخشد. در چن یزمتما یگراند
عملکرد  یشافزا یبرا ییراهکارها یهمطالعه ارا یاینمحصول بپردازند. هدف اصل یکنند و به نوآور یترا تقو یسازمان یادگیری ه،کرد
 یو نوآور یسازمان یادگیری ی،سازمان یریپذانعطاف  یتاثیرمنظور به بررس ین. بدیباشددر محصول م ینوآور یجادا یقاز طر یابیبازار

و  یدیتول یاز شرکتها ییتا 236نمونه  یک یبا استفاده ازابزار پرسشنامه به بررس یقتحق ین. در ایپردازدم ریابیمحصول بر عملکرد بازا
و  یهتجز یشد. برا ییدتا یو آزمون ت یرمس یبضر یقاز طر یرهامتغ یندارو در سراسر کشور پرداخته شده است. اثرمثبت ب یصادرات

 یها یاستفاده شده است. طبق بررس SMART-PLS ییحداقل مربعات جز یکتکن اریومعادالت ساخت یدادهها از مدلساز یلتحل
 یرگذارتاث یابیمحصول بر عملکرد بازار یو نوآور یسازمان یادگیری ی،سازمان یریها مشخص شد که انعطافپذ یهفرض ییدانجام شده و تا

 شوند. میدارو  یو صادرات یدیتول یدر شرکتها یعملکردباعث بهبود و ارتقا بوده و
و عملکرد بازار  یابیبازار یهاتیبازار بر رابطه قابل ییایپو یگر لینقش تعد یبه بررس ی(، در پژوهش2393) یزاده و گل محمد یینکو

روبرو هستند؛  یهاو عملکرد برتر با چالش یرقابت تیبه مز یابیدست یبرا ینیبشیپرقابلیو غ ایپو یطیها در محپرداختند. امروزه شرکت
 افزارپژوهش با استفاده از نرم نی. در اابندیبه عملکرد برتر دست  توانندیخود م یابیبازار یهاتیاستفاده از قابل اها بشرکت

SmartPLS یدیتول یهاشرکت نیبازار در ب ییایپو یگر لیو عملکرد بازار با توجه به نقش تعد یابیبازار یهاتیروابط سازه قابل 
 عیترف مت،یارتباطات، توسعه محصول، ق یهاسازه ؛یابیبازار یهاتیکننده قابلمنعکس یها. سازهگرفتقرار  یفعال در بورس موردبررس

نشان داد که رابطه  هاافتهیشد.  ها استفادهموجود در ترازنامه شرکت یهاعملکرد از داده یو برا باشندیو اجرا م یزیرو فروش، برنامه
 تریو عملکرد قو یابیبازار یهاتیباشد رابطه قابل اتریبازار پو طیو معنادار است و هر چه مح ثبتو عملکرد م یابیبازار یهاتیسازه قابل

 .معنادار استجز توسعه محصول سازه به یرابطه تمام یابیبازار یهاتیکننده قابلمنعکس یهاسازه نیدر ب نیاست. همچن
نا  شیپرداختند. با افزا یابیبازار ختهیو آم یابیبازار یریپذمفهوم ابعاد انعطاف نییتب یبه بررس ی(، در پژوهش2393) یزدیو ا پورلیاسماع

 تیفعالکه در آن  ییایپو طیبه مح ییمنظور پاسخگوبه یسازمان یهادر دستگاه یریپذانعطاف جادیوکار، اکسب طیدر مح هاینانیاطم
 یهاها و چالشمؤثر به فرصت ییگو-سازمان در پاسخ کی تیو قابل تیظرف انگریب یریپذانعطاف نیاست. ا یضرور یامر کنند،یم
 طیها در محسازمان یو بقا تیدر موفق ینقش مهم یابیبازار ستمیس یریپذانعطاف انیم نی. در اباشدیم یرقابت طیتوسط مح جادشدهیا

. باشدیم یابیبازار یریپذابعاد مفهوم انعطاف ییو شناسا حیمقاله تشر نی. هدف از اکندیم فایر امروز اییدر حال تغ شدتوکار بهکسب
هست. ما با در  یفیاز نوع توص تیو بر اساس روش و ماه یفیها از نوع کداده تیازنظر ماه ،یپژوهش از منظر هدف از نوع کاربرد نیا

را  یفیعمدتاً توص یدهند، پژوهش لیپژوهش را تشک نیا ییمبنا کهینحوها بهآن بیققان مختلف و ترکمح یهاافتهیکنار هم نهادن 
در  یریپذو مقاالت منتشرشده شش بعد انعطاف قاتیتحق یبه بررس یلیتحل -یفیتوص وهی. پژوهش حاضر با استفاده از شمیاانجام داده
را  یمراتب ساختارو سلسله یمحور ی(، مشترجیترو ع،یتوز مت،ی)محصول، ق یابیبازار ختهیآم یریپذشامل انعطاف یابیحوزه بازار

 .دهدیقرار م یو بحث و بررس ییموردمطالعه، شناسا

 پیشینه خارجی
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ی دریافتند که و خدمات یدیتول یدر بخشها یابیبازار یریانعطاف پذ یکاربردها( در پژوهش خود با عنوان ۲1۲2فینگر و همکاران)
و  یعسر یشرفتدر حال پ ی، فن آور یساز یدر جهان یشرفتروبرو هستند که مربوط به پ یدیشد یمشاغل با فشارها ریشتاکنون ب

کسب و کار است  یک یاصل یاستراتژ یابیبازار یریانعطاف پذ ینمصرف کنندگان است. بنابرا یدر خواسته ها و رفتارها ییرتغ ینهمچن
کند. برخالف  یکمک م یطیرقبا و عملکرد برتر تحت نوسانات مح ینب یز، تما یتبه موفق ییاب، دست یمشتر یتاز رضا ینانکه به اطم

در مورد موضوع انعطاف  یقو تحق یبررس یبرا یکم ی، فقط تالش ها یاتیعمل یریو انعطاف پذ یداز مطالعات مربوط به تول یاریبس
بدون شک  ینغالب مرتبط است و عالوه بر ا یتوضع یبرا یابیازارب یریپذ افرو مفهوم انعط ینانجام شده است. از ا یابیبازار یریپذ

مطالعه  یکمقاله  ینکند. ا یکمک م یرقابت یتمز یداریعملکرد شرکت و پا یمحققان است که به بررس یموضوع مهم برا یک
 دهد. یمختلف ارائه م ییکردهاق رویآن را از طر ینظر ینو همچن یعمل یو کاربردها یابیبازار یریگسترده در مورد انعطاف پذ

یات بیان منطقه عمل یریو انعطاف پذ یلبر عملکرد تحو یابیبازار یماتتصم یرتأث( در پژوهش خود با عنوان ۲1۲1گوپاکومار و سورش)
شرکت  یک یاتیعمل یتواقع یداده ها یلو تحل یهتجز یقاز طر یات/ عمل یابیروابط در رابط بازار یمقاله بررس ینهدف از اکردند 

و  یلبر عملکرد تحو یابیبازار یماتتصم یراتتأث یینو تع یتکم یینمطالعه با هدف تع یناست. ا یینپا یکیبا شدت تکنولوژ یلیبرز
و محصول در  یمتمربوط به مکان / کانال ، ق یماتدهد که تصم ینشان م یجنتا شود. یم امانج یاتمنطقه عمل یریانعطاف پذ

داد و  یمتوان تعم یرا نم یمطالعه مورد یها یافته دارد. یاتیمنطقه عمل یلو عملکرد تحو یریانعطاف پذبر  یقابل توجه یرتأث یابیبازار
 ی، به تکرار م یینپا یبا شدت تکنولوژ یروش به خصوص در شرکتها ینحال ، ا ینشرکت خاص است. با ا یک یفقط برا یجنتا

 یندر سطوح باالتر انتزاع متمرکز بوده است. ا یاتو عمل یابیاز جمله بازار یعملکرد یحوزه ها ینب یبر هماهنگ یمطالعات قبل انجامد.
را مدنظر قرار دهد و  یتجرب یتواند گزاره ها ی، م یینپا یکیشرکت با شدت تکنولوژ یک یداده ها یلو تحل یهتجز یقاز طر یقتحق

 .یردمورد استفاده قرار گ ییات/ عمل یابیدر رابط بازار ییو همسو یرانات مدیمبهبود تصم یتواند برا یم
 یریپذصنعت خودرو پرداختند. انعطاف یامدهایو پ تی: اهمیابیبازار یریپذانعطاف یبه بررس ی(، در پژوهش۲125) نگیشالندر و س

از  یمفهوم یمطالعه ارائه چارچوب نیوکار دارد. هدف از اکسب یفضا عیسر رییسازمان در تغ یو بقا تیدر موفق ینقش مهم یابیبازار
 میگسترده در مورد مفاه اتیمنظور، مطالعه از ادب نیا یاست. برا ییخودرو یهاسازمان یبرا یابیازارب یریپذادغام انعطاف

 یایشده در دنموارد با دقت انتخاب ،یمورد-یمورد قی. سپس تحت روش تحقکندیاستفاده م یابیبازار یریپذو انعطاف یریپذانعطاف
 یهاشرکت یبرا یابیبازار یریپذانعطاف تیو در مورد اهم ردیگیقرار م لیوتحلهیتجزهستند، مورد  ییباال یمتن رابطه یکه دارا یواقع

نوبه که به ندیآیمتقابل به دست م یو الگو میمستق یریادگیو هر دو  شودیم یابی. موارد در چند سطح ارزشودیاستنباط م یخودروساز
 ییایپو شیوکار و افزاکسب طیتالطم در مح شیکه افزا یریگجهینت نیا. مطالعه با شوندیتفاده ماس یخود، در توسعه چارچوب مفهوم

که از  ییهاکرده است. سازمان یاجبار یخودروساز یهاسازمان یرا برا یابیالزم در مخلوط بازار یریپذبازار، داشتن سطح انعطاف
 ریمتغ یموجود درازمدت که از فضا یدهایتهد نیمدت و همچنکوتاه یوسانات تقاضابرخوردارند، در مقابله با ن یابیبازار یریپذانعطاف

 .برخوردار هستند یشتریب ییاز توانا کند،یم رییتغ یتجار

 روش شناسی تحقیق:
ند، سن ابوده مرد افراد درصد6902 و زن افراد درصد3100 که دهدمی نشان دهندهپاسخ افراد جنسیت به مربوط توصیفی آمار اساس بر

-اند. تحصیالت اکثر افراد پاسختر بودهسال و کوچک ۲5( %903ها )سال و کمترین آن 31تا  ۲6( بین %3006دهنده )اکثر افراد پاسخ

 . اندبوده( در بخش خصوصی %۲605دهنده ). شغل اکثر افراد پاسخاندبودهدیپلم و کمتر ( فوق%3205دهنده )

 آزمون فرضیات پژوهش
، کندیم یریگزمان اندازهطور هماینکه مدل پژوهش حاضر، روابط بین چندین متغیر پنهان)متغیرهای اصلی پژوهش( را بهبا توجه به 
-در این پژوهش برای کسب نتایج دقیق معادالت ساختاری استفاده شد.  یسازها و آزمون فرضیات از مدلمنظور تحلیل دادهبنابراین به

مسیر واریانس محور است و امکان بررسی  یسازکه یک تکنیک مدل 2پژوهش، از روش پی ال استر، برای آزمون مدل مفهومی 
قرار  یدر این روش دو مدل موردبررس. (، استفاده شد2982، ۲سازد)فورنل و الرکرزمان فراهم میطور همها را بهنظریه و سنجه

                                                                                                                                                    
2 Pls  

۲ Fornell & Larker 



 یاییپو گرییلتعد یهافروش با نقش یابیبازار یجفروش بر نتا یابیرابط بازار یریپذانعطاف یرتاث یبررس سیده معصومه غمخواری و همکاران:ب

 قاسم همدان( یی)مورد مطالعه:  پخش مواد غذا یریپذو سرعت انعطاف یطیمح

 

 

سؤاالت پژوهش( با متغیرهای اصلی مربوط به خود استفاده ها )که برای بررسی روابط میان شاخص 2 مدل بیرونی -2گیرد: می
که بخش ساختاری مدل را  ۲مدل درونی -۲های کوواریانس محور است. در روش یریگشود. که درواقع معادل همان مدل اندازهمی
گیرد، بکار ها شکل مین آنسنجد و برای بررسی روابط میان متغیرهای پنهان )متغیرهای اصلی( که فرضیات تحقیق از روابط میامی
 رود.می

 فرضیات پژوهش (یریگمدل بیرونی )اندازه
 از قبولی قابل سطح دارای مدل که گردد مشخص تا شود سنجیده یریگاندازه مدل با باید ،هاداده لیوتحلهیتجز فاز اول مرحله در

 تابع از استفاده با مرحله اینشود. می معین را شدهمشاهده نگرهاینشا و متغیرها بین ارتباط مدل این بررسی با. باشدیم پایایی و روایی
PLS-Algorithm گیرد قرار  یموردبررس باید است آمده( 3-0 جدول) در که برازندگی هایشاخص منظور بدین. شود می انجام. 

 
 .smart plsخروجی  مدل بیرونی )ضرایب استاندارد( مدل پژوهش  در نرم افزار  5شکل

 ی روایی و پایایی مدل تحقیقهاشاخص
 پایایی( تحقیق  و برازندگی )روایی یهاشاخص (2جدول

Outer Loading (>6/1) آلفای کرونباخ 
 پایایی ترکیبی

(>3/1) 
AVE (>5/1) نام متغیر 

951/۲0 Q1 

83۲/1 916/1 628/1 

 یطمح یاییپو

582/26 Q2 

393/23 Q3 

863/01 Q4 

916/35 Q5 

308/30 Q6 

081/0۲ Q7 

863/1 912/1 610/1 

 عملکرد فروش -یابیبازار

530/35 Q8 

2۲0/3۲ Q9 
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813/38 Q10 

3۲1/1 38۲/1 552/1 
رابطه  یو اثربخش یابیبازار

 فروش
229/29 Q11 

۲25/00 Q12 

898/01 Q13 

323/1 393/1 539/1 
رابط  یریانعطاف پذ

 فروش یابیبازار
022/۲0 Q14 

930/22 Q15 

630/26 Q16 

۲08/۲1 Q17 

 یریپذسرعت انعطاف 535/1 83۲/1 8۲3/1

990/26 Q18 

6۲5/0۲ Q19 

218/3۲ Q20 

066/۲3 Q21 

031/33 Q22 

۲32/۲5 Q23 

 
که یک متغیر  کندیادعا مباید گرفته شود. معیار فورنل الرکر الکر -فورنلپس از سنجش پایایی و روایی همگرا، روایی واگرا یا آزمون 

خودش داشته باشد. بنابراین ازنظـر  یاسایر متغیرهای مکنون، پراکندگی بیشتری را در بین معرفه یاباید در مقایسـه با معرفه
بـرای . سـایر متغیرهـای مکنـون باشدبا  ریهر متغیر مکنـون بایـد بیشـتر از بـاالترین توان دوم همبستگی آن متغ AVEآماری،

. نتایج معیار فورنل الرکر در بهره برد هایبـا همبستگ AVE از روش معـادل یعنـی مقایسـه جـذر توانیکـاهش محاسـبات م
 ( آمده است.2)جدول

 Fornell-Larcker معیار  2جدول 

سرعت  
 یریپذانعطاف

رابط  یریانعطاف پذ
 فروش یابیبازار

 یو اثربخش یابیبازار
 رابطه فروش

 -یابیبازار
 عملکرد فروش

 یطمح یاییپو

     33۲/1 یریپذسرعت انعطاف

رابط  یریانعطاف پذ
 فروش یابیبازار

3۲9/1 663/1    

 یو اثربخش یابیبازار
 رابطه فروش

609/1 610/1 30۲/1   

عملکرد  -یابیبازار
 فروش

581/1 569/1 589/1 333/1  

 361/1 یطمح یاییپو
 

301/1 653/1 632/1 368/1 

 
قطر  یمقادیر موجود دررواست که  شدهدادهنشان  Fornell-Larcker، در بررسی معیار دیکنیم( مشاهده 2که در )جدول طورهمان

. دباشنیم ترستون مربوطه بزرگسطر و ، از کلیه مقادیر موجود در ((AVE)  شدهریشه دوم مقادیر واریانس شرح داده) اصلی ماتریس
 هاست.با سازه وابسته به آن هاشاخصهمبستگی  دهندهنشاناین امر نیز 

اسمارت پی.ال.اس که در بررسی روایی و پیایی مدل نشان داده شد و با  افزارنرم ی درریگاندازهاز مدل  آمدهدستبه نتایج به توجه با
ی ریگاندازهدر مدل  آمدهدستبه (، تمامی نتایج3-0جدول ) در های مذکورمربوط به آستانه قبولی برای شاخص توجه به توضیحات



 یاییپو گرییلتعد یهافروش با نقش یابیبازار یجفروش بر نتا یابیرابط بازار یریپذانعطاف یرتاث یبررس سیده معصومه غمخواری و همکاران:ب

 قاسم همدان( یی)مورد مطالعه:  پخش مواد غذا یریپذو سرعت انعطاف یطیمح

 

 

 گونه به توانسته است نهایی مدل بنابراین است. برخوردار مناسبی برازش از مدل که گیریممی نتیجه لذا .دهندیم قرار دییتأ مورد

ی قرار موردبررس)یا همان مدل ساختاری(  در مرحله بعد که تحلیل مسیر .کنند بیان را متغیر کنندهفیتوص سؤاالت بین روابط مناسبی
 خواهد گرفت.

 )تحقیق ساختاری مدل برازشمدل درونی )
یا رد فرضیات است.اگر این مقدار آمار  دییدرواقع مالک اصلی تأکه  باشدیم (t-value) دهنده آماره تینشان هارابطهعددی در  مقدار

  .شودمی دییتأ ددرص 99و  95، 91که آن فرضیه در سطوح  میریگیم بیشتر باشد نتیجه ۲053و  2096 ، 2060به ترتیب از 

 
 smart plsخروجی مدل درونی )معادالت ساختاری( مدل پژوهش در نرم افزار  6شکل 

 ضریب تعیین  معیار 

)وابسته( مدل  زایمربوط به متغیرهای پنهان درون R2ضرایب  پژوهشمعیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک  نیترمتداول
عنوان مقدار به 1063و  1033، 1029زا را دارد، و سه مقدار بر یک متغیر درون زابرونیک متغیر  تأثیرمعیاری است که نشان از  R2است. 

ی زادرونی هاسازهبرای  R2. مطابق با جدول زیر، مقدار شودمی گرفتهدر نظر  R2مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط، و قوی 
 (.8. )جدول، سازدیم دییتأشده است که با توجه به سه مقدار مالک مناسب بودن برازش مدل ساختاری را محاسبه پژوهش

 R Square 8جدول 

 

R 

Square 
 نتیجه

 متوسط 51۲/1 رابطه فروش یو اثربخش یابیبازار

 متوسط 088/1 عملکرد فروش -یابیبازار

 

 نتایج آزمون فرضیات 
 فرضیه اول
 دارد. یمعنادار یرکارکنان پخش مواد غذایی قاسم همدان، تاث ینعملکرد فروش در ب-یابیفروش بر بازار یابیرابط بازار رییانعطاف پذ

 نتایج فرضیه اول 9جدول 

 سطح معناداری آماره تی خطای استاندارد ضریب مسیر 

 1111/1 133/۲ 163/1 2۲8/1 ←   فروش یابیرابط بازار یریانعطاف پذ



  2011دی-، آذر5، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

 عملکرد فروش-یابیبازار

 

( در tآماره ) مقدار اینکه به با توجه مدل، معناداری و استاندارد ضریب حالت در آمدهدستبه مسیر تحلیل و مدل خروجی بر اساس
انعطاف  یمعنادار  1015خطای  سطح و درصد 95اطمینان  سطح که در کرد بیان چنین توانیم، باشدیم 2096مسیر فرضیه بزرگتر ااز 

 .ایید می شودکارکنان پخش مواد غذایی قاسم همدان، ت ینعملکرد فروش در ب-یابیفروش بر بازار یابیبط بازاررا یریپذ
 

 فرضیه دوم
 یرکارکنان پخش مواد غذایی قاسم همدان، تاث ینرابطه فروش در ب یو اثربخش یابیفروش بر بازار یابیرابط بازار یریانعطاف پذ

 دارد. یمعنادار

 ضیه دومنتایج فر 10جدول 

 
 سطح معناداری آماره تی خطای استاندارد ضریب مسیر

 یابیبازار ←فروش  یابیرابط بازار یریانعطاف پذ
 رابطه فروش یو اثربخش

258/1 133/1 263/۲ 111/1 

 
( در tاره )آم مقدار اینکه به با توجه مدل، معناداری و استاندارد ضریب حالت در آمدهدستبه مسیر تحلیل و مدل خروجی بر اساس

 یریانعطاف پذ 1012خطای  سطح و درصد 99اطمینان  سطح در که کرد بیان چنین توانیم، باشدیم 2096مسیر فرضیه دوم بزرگتر از 
 . دارد یمعنادار یرکارکنان پخش مواد غذایی قاسم همدان، تاث ینرابطه فروش در ب یو اثربخش یابیفروش بر بازار یابیرابط بازار

 فرضیه سوم
کارکنان پخش مواد غذایی  یندر ب یطیمح یاییپو گرییلعملکرد فروش با نقش تعد-یابیفروش بر بازار یابیرابط بازار یرینعطاف پذا

 دارد. یمعنادار یرقاسم همدان، تاث

 نتایج فرضیه سوم 11جدول 

 
 سطح معناداری آماره تی خطای استاندارد ضریب مسیر

پویایی  ←  فروش یابیرابط بازار یریانعطاف پذ
 عملکرد فروش-بازاریابی ←   محیط*

226/1 165/1 390/2 15۲/1 

( در tآماره ) مقدار اینکه به با توجه مدل، معناداری و استاندارد ضریب حالت در آمدهدستبه مسیر تحلیل و مدل خروجی بر اساس
انعطاف  102خطای  سطح و درصد 91اطمینان  سطح در که کرد بیان چنین توانیم، باشدیم 2060از  تربزرگمسیر فرضیه سوم 

کارکنان پخش مواد غذایی قاسم  یندر ب یطیمح یاییپو گرییلعملکرد فروش با نقش تعد-یابیفروش بر بازار یابیرابط بازار یریپذ
 . دارد یمعنادار یرهمدان، تاث

 فرضیه چهارم
کارکنان پخش  یندر ب یطیمح یاییپو گرییله فروش با نقش تعدرابط یو اثربخش یابیفروش بر بازار یابیرابط بازار یریانعطاف پذ

 .دارد یمعنادار یرمواد غذایی قاسم همدان، تاث

 نتایج فرضیه چهارم 12جدول 

 
 سطح معناداری آماره تی خطای استاندارد ضریب مسیر

   پویایی محیط* ←  فروش یابیرابط بازار یریانعطاف پذ
 وشرابطه فر یو اثربخش یابیبازار ←

238/1 133/1 689/2 132/1 

 

( در tآماره ) مقدار اینکه به با توجه مدل، معناداری و استاندارد ضریب حالت در آمدهدستبه مسیر تحلیل و مدل خروجی بر اساس



 یاییپو گرییلتعد یهافروش با نقش یابیبازار یجفروش بر نتا یابیرابط بازار یریپذانعطاف یرتاث یبررس سیده معصومه غمخواری و همکاران:ب

 قاسم همدان( یی)مورد مطالعه:  پخش مواد غذا یریپذو سرعت انعطاف یطیمح

 

 

طاف انع 102خطای  سطح و درصد 91اطمینان  سطح در که کرد بیان چنین توانیم، باشدیم ۲053از  تربزرگمسیر فرضیه چهارم  
کارکنان پخش مواد  یندر ب یطیمح یاییپو گرییلرابطه فروش با نقش تعد یو اثربخش یابیفروش بر بازار یابیرابط بازار یریپذ

 . دارد یمعنادار یرغذایی قاسم همدان، تاث
 فرضیه پنجم

کارکنان پخش مواد  یندر ب یریپذسرعت انعطاف گرییلعملکرد فروش با نقش تعد-یابیفروش بر بازار یابیرابط بازار یریانعطاف پذ
 .دارد. یمعنادار یرغذایی قاسم همدان، تاث

 

 نتایج فرضیه پنجم 13جدول 

 
 سطح معناداری آماره تی خطای استاندارد ضریب مسیر

سرعت  ←  فروش یابیرابط بازار یریانعطاف پذ
 عملکرد فروش-بازاریابی ←   یری*پذانعطاف

256/1 169/1 835/2 
1۲3/1 

 

 

( در tآماره ) مقدار اینکه به با توجه مدل، معناداری و استاندارد ضریب حالت در آمدهدستبه مسیر تحلیل و مدل خروجی ساسبر ا
انعطاف  102خطای  سطح و درصد 91اطمینان  سطح در که کرد بیان چنین توانیم، باشدیم 2060از  تربزرگمسیر فرضیه پنجم  

کارکنان پخش مواد غذایی  یندر ب یریپذسرعت انعطاف گرییلعملکرد فروش با نقش تعد-یابیازارفروش بر ب یابیرابط بازار یریپذ
 .دارد. یمعنادار یرقاسم همدان، تاث

 

 فرضیه ششم
کارکنان پخش مواد  یندر ب یریپذرابطه فروش با نقش سرعت انعطاف یو اثربخش یابیفروش بر بازار یابیرابط بازار یریانعطاف پذ
 .دارد. یمعنادار یرم همدان، تاثغذایی قاس

 نتایج فرضیه ششم 14جدول 

ضریب  
 مسیر

خطای 
 استاندارد

آماره 
 تی

سطح 
 معناداری

 ← یری*پذسرعت انعطاف ←  فروش یابیرابط بازار یریانعطاف پذ
 رابطه فروش یو اثربخش یابیبازار

۲559/1 135/1 921/2 111/1 

 

( در tآماره ) مقدار اینکه به با توجه مدل، معناداری و استاندارد ضریب حالت در آمدهدستبه مسیر تحلیل و مدل خروجی بر اساس
انعطاف  102خطای  سطح و درصد 91اطمینان  سطح در که کرد بیان چنین توانیم، باشدیم ۲053از  تربزرگمسیر فرضیه ششم 

کارکنان پخش مواد غذایی  یندر ب یریپذش سرعت انعطافرابطه فروش با نق یو اثربخش یابیفروش بر بازار یابیرابط بازار یریپذ
 .دارد. یمعنادار یرقاسم همدان، تاث

 است: آمدهفرضیات تحقیق در یک نگاه  دییتأخالصه رد و  15در جدول 

 نتایج رد و تأیید فرضیات تحقیق در یک نگاه 15جدول 

 نتیجه
سطح 

معناداری 
 تحقیق

سطح معناداری 
 مطلوب

 یهمسیر فرض آماره تی
شماره 
 فرضیه



  2011دی-، آذر5، شماره ۲های نوین بازرگانی، دوره فصلنامه علمی نگرش

 

 P<0.05 111/1 تأیید
-یابیبازار ←   فروش یابیرابط بازار یریانعطاف پذ 133/۲

 عملکرد فروش
2 

 P<0.05 263/۲ 111/1 تأیید
و  یابیبازار ←فروش  یابیرابط بازار یریانعطاف پذ

 رابطه فروش یاثربخش
۲ 

 P<0.05 390/2 15۲/1 تأیید
پویایی  ←  فروش یابیرابط بازار یریانعطاف پذ

 عملکرد فروش-بازاریابی ←   محیط*
3 

 P<0.05 689/2 132/1 تأیید
پویایی  ←  فروش یابیرابط بازار یریانعطاف پذ

 رابطه فروش یو اثربخش یابیبازار ←   محیط*
0 

 تأیید
1۲3/1 

 
P<0.05 835/2 

سرعت  ←  فروش یابیرابط بازار یریانعطاف پذ
 د فروشعملکر-بازاریابی ←   یری*پذانعطاف

5 

 P<0.05 111/1 تأیید
سرعت  ←  فروش یابیرابط بازار یریانعطاف پذ 921/2

 رابطه فروش یو اثربخش یابیبازار ← یری*پذانعطاف
6 

 

  ی کلیریگجهینت
 یاییپو گرییلتعد یهافروش با نقش یابیبازار یجفروش بر نتا یابیرابط بازار یریپذانعطاف یرتاث یبررسانگیزه اصلی این مطالعه 

. یک مدل برای توصیف روابط تحت مطالعه می باشد قاسم همدان( یی)مورد مطالعه:  پخش مواد غذا یریپذو سرعت انعطاف یطیمح

روابط  یحتوض از این مطالعه هدفهدف از این مطالعه، گسترش درک ما از عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بود.  درواقعطراحی شد .

 یریانعطاف پذ ینب یقو یمما وجود روابط مستق های یافتهبود. ط های بازاریابی فروش و فروش محصوالت راب ین انعطاف پذیریب

با توجه به این که امروزه دهد.  یرابطه فروش را نشان م یو اثربخش یابیعملکرد فروش و بازار-یابیفروش و بازار یابیبازار یرابط ها

محصوالت بسیار متنوع و نیز در حال تغییر سریع است، رابط ها یا همان افرادی که حلقه خواسته های بازار و همچنین خواسته مردم از 

آخر اتصال شرکت ها به بازار می باشد بایستس نسبت به این تغییرات منعطف بود و خود را با این شرایط برای بهبود عملکرد فروش و 

نشان داد،  یج، همانطور که نتا ینعالوه بر اش دیده و با تجربه باشند. نیز اثربخشی در رابطه فروش، وفق دهند و برای این شرایط آموز

 پویایی محیط نقش تعدیل گر در ارتباط انعطاف پذیری رابط بازاریابی با بتزتریتبی فروش را دارد. در محیط های پویا بازاریابان منعطف و

 یها رد بهتری ارائه دهند و از رقبا پیشی بگیرند. همچنین یافتهتوانند عملککنند میکسانی که خود را با آن محیط سریع تر منطبق می

سرعت انعطاف پذیری نیز در رابطه میان انعطاف پذیری رابط بازاریابی و نتیجه آن بر بازاریابی فروش تاثیر دهد که  یمطالعه ما نشان م

 دارد. 

 فهرست منابع 

ف پذیری بازار کار و تاثیر آن بر نوآوری،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و ،تحلیل تیوریک انعطا2393یوسفی، حسین و تقی زاده، رحیم،
 کار،تبریز

،رابطه ی بین چابکی بازاریابی و عملکرد مالی شرکت ها در سطوح مختلف آشفتگی بازار )مطالعه موردی: بازار کاالهای دیجیتال 2399رحیم منفرد، جواد،
 ی نوین در حوزه علوم انسانی ، اقتصاد و حسابداری ایران،تهرانایران(،ششمین همایش ملی پژوهش ها

،تدوین مدل ساختاری از رواب بین چابکی بر عملکرد بانک با تعدیلگر دانش بازار، تحمل ابهام،سومین کنفرانس 2398بهرامی، حمیدرضا و ریاحی، آزاده،
 هرانبین المللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی،ت

،تبیین نقش سنجش بازار، چابکی زنجیره تامین و قابلیت تطبیق پذیری آن بر دوسوتوانی 2398اکبرزاده، نگار و پیله وری، نازنین و سلیمانی، اعظم،
 زنجیره تامین در صنعت خودروسازی ایران )مورد مطالعه شرکت ایران خودرو

،بررسی تاثیر چابکی استراتژیک بر عملکرد فروش با نقش میانجی فناوری اطالعات در 1201گرمابدری، هادی و احمدی، عباداله و ویسه، سیدمهدی،
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