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 چکیده 

رون و برون سازمانی سازمانها همـواره به دنبال ارتـقاء سطح عملکرد خود وشـناسایی راهها و روشهایی بهبودکیفی و کمی فرایندهای د  

بـررسی تاثیـر  این موضوع به. خود به منظوردستیابی به اهداف از پیش تعیین شده سازمانی ازطریق تقویت دانش و نواوری مـی باشند

ربردی و بـراسـاس این تحقیق براساس هدف کا.رتــقای قابلیتهای دانش سازمانی و استراتژهای نوآوری پرداخت ها استبازارگـرائی در ا

رق شهرتهران شجامعه آماری این پژوهش متشکل ازکارکنان بانک ملت درشـمال .پیمایشی میباشد  – ماهیت گرداوری دادههای توصیفی

ه درمیان این افراد داده های پژوهش از طریق پرشسنامه توزیع شد. باشد ـیتن مـ 291 ـــشکل ازبوده و نمـونه آماری مورد اسـتفاده مت

بر . ل قرار گرفته اندروش مدلـیابی معادالت ساختاری و نرم افزارهای آموس مورد تجزیه و تحلــی جمع آوری گردیده و با استفــــاده از

فرضیـه می باشد  12 پژوهش حاضر متشکل ازهای نوآوری ستراتژیاهای دانش سازمانی و تبیین نقش بازارگرایی در ارتقای قابلیتمبنای 

تی باقابلیتهای دانش نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان دادند فرضیه ها تایید شدند ومشتری مداری دارای روابط معنادارو مثب

های دانش رقیب و ای دانش رقیب و رقیب مداری دارای روابط معنادار و مثبتی با قابلیتهای دانش مشتری و قابلیـــتمشتری و قابلیته

 برهمکاری می باشند. قابلــیتهای دانش مشتری دارای روابط معنادار و مثبتی با استراتژهای نوآوری مبتنی بربازار واستراتژیهای مبتنی

 

 رقیب مداری  -ابلیت دانش رقیب ق -ابلیت دانش مشتری ق -ریمشتری مدا : واژه های کلیدی

 مقدمه  -1

                                                             
  استاد ،عضوهیات علمی موسسه آموزش عالی پویندگان دانش دانشکده مدیریت 1

  دانشجو ،موسسه آموزش عالی پویندگان دانش نویسنده مسئول 2
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ها بر انجام مبادالت تجاری با مشتریان متمرکز بود اما بعد از این سال، میالدی، عمده توجه بسیاری از شرکت 90قبل از دهه    

هایی مانند چگونگی حفظ روابط مثبت با مشتریان، چگونگی افزایش وفاداری مشتری ها توجهشان را به جنبهبسیاری از شرکت

(. اکثر محققان مشتری مداری را از دو دیدگاه 2003مشتری متمرکز کردند )آهن،  و چگونگی تغییر ارزش طول عصری

ها مشتری مداری، (، عنوان شده است، طبق نظر آن1982اند: اول سطح فردی که توسط ساکس و ویتز )سازی کردهمفهوم

هایشان را برطرف یرند، در حالی که نیازکند تا تصمیم به خرید را بدون فشار بگاست که فروشنده به مشتریانش کمک میمفهومی

دهند و دوم سطح سازمانی است که چندین شیوه سازمانی مشتری مداری، کنند و بدین ترتیب رضایت مشتری را افزایش میمی

های های محققین پیشین تلخیص شده است؛ مواردی چون سیستمنوشته(، از مقاالت و دست2009بر اساس تحقیقات الیو )

ها و مؤسسات مالی در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک .هوش بازار و دیدگاه مبتنی بر فرهنگ رفتاری، گیری ممیتص

 ای یافته است. ویژهاهمیت ر بر تجهیز منابع مالی ثهای مؤتر منابع، تسلط بر مؤلفهبرای جذب بیش

 

 بیان مساله  -2

گیرند تا مشتری محور باشند ها بر عهده میسازمانی است که سازمان پاسخگویی و پیشگامیهای ای از رفتاربازارگرایی مجموعه

کار گیرند تا با ایجاد  های موجود در بازار تمام تالش خود را بهصورتی پیوسته و فعال با استفاده از دانش، تجربه و فرصتو به

و پنهان مشتریان را برطرف نمایند. در این پژوهش بر روی دو جزء  های آشکارها و خواستهنوآوری در محصول و فرآیند، نیاز

داشته و تناسب  محیط بیرونی سازمان تمرکز نظارت بر بر پایش و جزء خواهدبود زیرا این دو گراییمشتری مداری و رقیب

باشد. دانستن های بازار مبنا نمی کننده نوآوریبیشتری با نوآوری دارند. با این وجود تمرکز صرف بر روی مشتریان و رقبا تضمین

اند از اهمیت باالیی برخوردار است اما تبدیل این اطالعات به دانش موردنیاز اند و آنچه رقبا در پی آنهان آنآنچه مشتریان خوا

 رهای دانش بازاهش بر روی قابلیتهایی متفاوت است. به همین دلیل در این پژوبرای نوآوری نیازمند در اختیار داشتن قابلیت

های دانش از بازار گردد. بنابراین در این پژوهش بازارگرایی بر قابلیتکه متشکل از دانش در باب مشتریان و رقبا است تمرکز می

 های نوآوری اثرگذار خواهد بود. و این مفهوم بر استراتژی

کدام وجه تمایز بارزی دهند و هیچها خدماتی یکسان ارائه میبانکفعاالن صنعت بانکداری امروزه بر این واقعیت تأکید دارند که 

تواند رشد گذارند. واقعیت آن است که هیچ بانکی بدون بهبود و ارائه خدمات جدید نمیدر مقایسه با دیگران را به نمایش نمی

خصوص دید در مؤسسات مالی و بهپایدار و مطلوبی را تجربه کند. عوامل گوناگونی اثرگذاربر عملکرد ارائه خدمات ج

ازپیش به ارائه اند توجه بیشخصوص در شرایط پررقابت کنونی که مؤسسات مالی نیز وارد کارزار رقابتی گشتهباشد. بههامیبانک



 
ی دانشی هاتواند عمیق تأثیرگذار باشد. بنابراین بررسی تأثیر عواملی چون بازارگرایی و قابلیتخدمات نوین هرچند خفیف می

باشد. با توجه به توضیحات داده شده های بین سازمانی هدف عمده پژوهش حاضر میهای حاصل از همکاریسازمان بر نوآوری

 توان بدین گونه مطرح نمود: سؤال اصلی پژوهش را می

 باشد؟در بانک ملت ایران اثرگذار میهای نوآوری های دانش سازمانی و استراتژیمسئله پژوهش: آیا بازارگرایی بر ارتقای قابلیت

 

 یشینه تحقیقپ -3

 تحقیقات خارجی: 3-1

با ابعاد مدل کسب  ینوآور ی: هماهنگ سازینوآور یکسب و کار برا یهابا عنوان مدل ی( پژوهش2014و فوس ) یصائب -1

 یهایارتباط دادن استراتژرا با ی مدل احتمال یکآن  یفو تعار یپژوهش ضمن تمرکز بر نوآور ینو کار اجرا نمودند. در ا

 یدادند. بررس یشنهادها پتعامالت و تراکنش یریتمحتوا، ساختار و نحوه مد یعنیو کار  کسبمدل  یبه ابعاد اصل ینوآور

حال،  ینبرند؛ با ایسود م ینوآور یهایکه شرکت ها به طور متفاوت از اتخاذ استراتژ دهدینشان م ینوآور یبر رو

 یهایوکار شرکت با استراتژکسب یهادلاست که م ینا یاحتمال یحتوض یکاست.  ینچن ینکه چرا ا یستمشخص ن

 یستماتیکارتباط س یقوکار باز از طرکسب یهااز مدل یمدل احتمال یکاساس، ما  ین. بر اباشدیباز هماهنگ نم

ها را تعامالت و تراکنش یریتختار، نحوه مدمحتوا، سا یژهبه و ی،به ابعاد مدل کسب و کار مرکز ینوآور هاییاستراتژ

 یات. ما به ادبیمچهار نوع مدل کسب و کار باز را نشان داد ین، افتراق ب یاز نوآور یایرهزنج یشتر. ما بیمکنید میشنهاپ

شوند، یم ینوآور یهایاستراتژ یتوکار منجر به موفقکسب یهاکه تحت آن مدل یطیشرا یینتع یقاز طر ینوآور

 .یمکنیکمک م

 

 

 

 

 

 

 (2014. مدل مفهومی پژوهش صائبی و قوس )1 شکل 

ها نشان یافتهبازار انجام دادند.  یدانش و نوآور یهایتقابل یی،تحت عنوان بازارگرا ی( پژوهش2014و همکاران ) یااوزکا  -2

 ینوآور ینباشد. همچنیدر بازار م یو نوآور ییاجزاء بازار گرا یانگر روابط مثبت م یانجیم یدانش یهایتدادند که قابل

مطالعه بر  ینگردد. ایسازمان ظاهر م یو بازار و عملکرد کل یدانش از مشتر ینب تگر رابطه مثب یانجیخود در نقش م

 یمتمرکز شده است. آنها بررس یبو رق یابعاد مشتر یعنی،دانش بازار  یتو ابعاد مربوطه به صالح ییو بعد بازارگراد یرو

 استراتژی نوآوری 

 پهنا -

 عمق -

 وکارطراحی مدل کسب

 محتوا -

 ساختار -

 نحوه مدیریت -

 عملکرد نوآوری



 
 یدانش مشتر یهایتقابل یقاز طر ستقیمم یربه طور غ یاو  یمبه طور مستق ییگرایبو رق ییگرایمشتر یانمودند که آ

روابط  یانجیگرهایدانش در واقع م یهایتنمود که قابل ییدتأ هایافتهگذارد. یم یربر بازار تأث یمبتنیبر نوآور یبو رق

 یهایتقابل ینبر بازار روابط مثبت ب یمبتن ینوآور ین،باشد. همچنیبر بازار م یمبتن یها و نوآوریریجهت گ ینمثبت ب

متحده  یاالتنشان داد که در ا یدانیم یسهکند. مقایم یگریانجیشرکت را م یو عملکرد کل یبو رق یدانش مشتر

شود و سبب یم یب(رقیا) یدانش مشتر یشترب یتمنجر به قابل یی( گرایبرق یا) یمشتر ینی،چ یهانسبت به شرکت

 شد،بایم یشترمتحده ب یاالتا یهانقاط قوت رابطه مدل در شرکتیگر،شود. به عبارت دیبر بازار م یمبتن ینوآور یشافزا

 باشند.یعملکرد م یجبه دست آوردن نتا یبرا یی( گرایبرق یا) ینها بهتر قادر به اهرم مشتردهد که آیو نشان م

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2014) مدل مفهومی پژوهش لوزکایا و همکاران - 2شکل 

 تحقیقات داخلی : 2-3

گذار بر عملکرد کسب و کار و  یرتأث یعوامل اساس ییبا هدف شناسا یفی( تحق1393و نورزاد مقدم ) ینیحس یحاج -1

بر اساس مستندات  یکدیگرعوامل با  ینارتباط ا یاجرا نمودند. بررس یصنعت یهابنگاه یبرا یدارپا یرقابت یتکسب مز

کشورمان در جهت بهبود  یعکمک به صاحبان صنا نظورحوزه به م ینصورت گرفته در دسترس در ا یهاو پژوهش

مهم  یاربس یهااز بافته یکیمقاله بود.  یناهداف ا یگرآنان از د یمناسب برا یرقابت یتعملکرد کسب و کار و کسب مز

 یکردقابل توجه رو یرتأث یینآمده است، تب حوزه به دست ینمطالعات منابع مختلف در ا یجنتا یپژوهش که از بررس ینا

شود، مؤلفه یمالحظه م یقتحق یاتاز مطالعات که در قسمت ادب یاریکه در بس یاست؛ به طور یبر نوآور ییبازار گرا

 یها یافتهاز  یکیشده است.  ییدو بهبود عملکرد کسب و کار تا ینوآور یریگبر شکل یبه عنوان عامل اساس ییبازارگرا

 یدارپا یرقابت یتبه منظور کسب مز یبنگاه صنعت یکعملکرد کسب و کار  رب یقابل توجه نوآور یرمقاله، تأث ینا یگرد

در  یش یادگیریآن پرداخته شده است، نقش متعادل کننده مؤلفه گرا مطالعه به ینکه در ا یگریاست. از نکات مهم د

بر عملکرد کسب و کار و کسب  ینوآور یرتأث یتز مقاله به اهما یدر بخش یناست. همچن یو نوآور ییبازارگرا ینرابطه ب

صورت  یهاژوهشمستندات و پ ینوشتار، بر مبنا ینا یانپرداخته شده است. در پا یزمختلف ن یعدر صنا یرقابت یتمز

گراییمشتری  

گراییرقیب  

قابلیت دانش 

 مشتری

 قابلیت دانش رقیب

نوآوری مبتنی بر 

 بازار
 عملکرد شرکت



 
 یکبه صورت  یدارپا یرقابت یتعملکرد کسب و کار و مز ی،نوآور یی،شامل: بازارگرا یاصل یهامؤلفه ینگرفته، ارتباط ب

 شده است. یانب یزمدل ن ینتحقق ا یطکاربرد و شرا ینارائه شده و همچن یمدل مفهوم

اجرا نمودند. به  ینوآور یساز یادهعوامل مؤثر بر پ ییبا هدف شناسا ی( پژوهش1393و همکاران ) یرمضانپور نرگس  -2

و عوامل  (و کارکنان یمال یند،)ساختار و فرا یدر دو بعد عوامل درون یگذار بر نوآور یرتأث یمنظور عوامل اصل ینهم

 یقتحق یناند. او ارتباط با دانشگاه( در نظر گرفته شده یقانون یاسیعوامل س ریان،با رقبا، ارتباط با مشت ی)همکار یرونیب

 ینپرسشنامه است که ب یریگاست. ابزار اندازه یهمبستگ یفیاز شاخه توص یقو به لحاظ روش تحق یاز نوع کاربرد

 ینا یجآزمون شده است. نتا یتصادف یریگو علوم با روش نمونه یعوزارت صنا یقاتینفر از خبرگان مراکز تحق 100

 سازی نوآوری تأثیر دارد.بیرونی، بر پیاده و یشده از عوامل درون یینشان داد که همه ابعاد شناسا یقتحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1393. مدل مفهومی پژوهش رمضانپور نرگسی و همکاران )- 3شکل 

 

 

 روش شناسی تحقیق -4

جامعه آماری این  .پیمایشی میباشد  – گرداوری دادههای توصیفیاین تحقیق براساس هدف کاربردی و بـراسـاس ماهیت      

ی تن مـ 291 پژوهش متشکل ازکارکنان بانک ملت درشـمال شرق شهرتهران بوده و نمـونه آماری مورد اسـتفاده متـــشکل از

روش مدلـیابی  استفــــاده ازداده های پژوهش از طریق پرشسنامه توزیع شده درمیان این افراد جمع آوری گردیده و با  باشد.

همکاری 

 با دانشگاه

عوامل 

 قانونی

همکاری 

 با رقبا

 مشتری

 کارکنان

ساختار و 

 فرآیند

 منابع مالی

عوامل 

 بیرونی
 نوآوری 

عوامل 

 درونی



 
تبیین نقش بازارگرایی در ارتقای بر مبنای . معادالت ساختاری و نرم افزارهای آموس مورد تجزیه و تحلــیل قرار گرفته اند

فرضیـه می باشد نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  4 پژوهش حاضر متشکل ازهای نوآوری های دانش سازمانی و استراتژیقابلیت

 .ده ها نشان دادند فرضیه ها تایید شدنددا

 فرضیات تحقیق  4-1

 های دانش مشتری رابطه دارد.  مشتری مداری با قابلیت  -1

 های دانش رقیب رابطه دارد. مشتری مداری با قابلیت -2

 های دانش مشتری رابطه دارد.  رقیب مداری با قابلیت -3

 های دانش رقیب رابطه دارد.  رقیب مداری با قابلیت -4

 مدل اندازه گیری پژوهش  4-2        

 یلو تحل یهاستفاده شده است. تجز AMOSافزارنرمبا استفاده از  یاز روش معادالت ساختار یقتحق یاتمنظور آزمون فرض به   

 یادادهی ساختارها یلو تحل یهتجز یروشها ینتریاز اصل ی،یکیبا مدل معادالت ساختار یعل یسازمدلیانسی کواری ساختارها

 یرهاهمزمان متغ یراتتأث ی،بر تئور یساختار مبتن یکاست که در  یمختلف یرهایمتغ لیلو تح یهتجز یاست و به معن یچیدهپ

است  یرمس یلو تحل یره،چند متغ یونرگرسی،عامل یلاز تحل یایچیدهپی و آمار یاضیر یبروش، ترک ین. ادهدمیرا برهم نشان 

به دو  یقرار دهد. مدل معادالت ساختار یلو تحل یهرا مورد تجز یچیدهپ یهایدهگردهم آمده تا پد یچیدهپ یستمس یککه در 

همان سواالت پرسشنامه  یاارتباط نشانگرها گیری اندازه. در قسمت شودیم میتقس یرمس یلو تحل یدیتائی عامل یلتحل یفاز کل

مورد  یاتفرض زمونجهت آ یکدیگربا  یمورد بررس یهاارتباط عامل یو در قسمت ساختارگیردمی قرار یها مورد بررسبا سازه

مورد مطالعه قرار گرفته تا  3سازه ییابتدا به ساکن الزم است تا روا ی،مدل معادالت ساختار یتوجه هستند. در روش شناس

سواالت  یاآ یعنیمورد نظر خود از دقت الزم برخوردار هستند.  یهاسازهگیری ی اندازهانتخاب شده برا یمشخص شود نشانگرها

. به شودمی(، استفاده CFA4)یدیتائی عامل یلمنظور از تحل ینا یبرا یر؟خ اندیاشدهدرست انتخاب  گیری متغیرهای اندازهبرا

آن گیرییاندازهنشانگر از دقت الزم برا ینا صورت ینباشد. در ا 4/0 مقدار باالتر یهر نشانگر با سازه خود دارا یشکل که بار عامل ینا

گیری اندازهحاصل شود، مدل  ینانشده اطم یطراح یهاآنکه از مناسب بودن پرسش یصفت مکنون برخوردار است. برا یاسازه 

 دهد. یپژوهش را نشان مگیری اندازهمدل  1-4. شکل یردمورد آزمون قرار گ یدبا یرهامتغ

                                                             
 
 



 

 
 گیری پژوهشمدل اندازه -4شکل 

 باشد: گیری پژوهش به صورت زیر میهای برازش مدل اندازهشاخص

 شاخص های برازش مدل اندازه گیری  -1جدول 

91/0NFI= 

90/0 =CFI 

 = کای اسکوار تقسیم بر درجه آزادی746/2

91/0 =IFI 

064/0 =RMSEA 

 

کند، نشان دهنده مناسب بودن برازش  یلمقدار به صفر م ینهر چه ا یعنیهر چه کمتر باشد، بهتر است؛  RMSEAمقدار 

 که نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل است. باشدمی 064/0 مقدار آن برابر یقتحق ینمدل است که در ا
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است.  به دست آمده 746/2برابر  ینجااست که در ا 4کمتر از  ی،بر درجه آزاد یماسکوار تقسکای شاخص یمقدار مناسب برا

باشد، مناسبتر است.  یکترنزد یکمقدار به عدد  ینداشته باشند و هر چه ا 9/0 از یشترب یمقدار یدبا یزها نشاخصیرسا

امر نشان دهنده برازش مناسب مدل  ینبرخوردار هستند و ا یتناسب برازش مدل از مقدار قابل قبول یابیارز یهاکلیهشاخص

 یرمتغ یپژوهش به طور مناسب واالتهمه سدهد میگزارش شده است و نشان  9-4جدول  درگیری اندازهمدل  یج. نتاباشدمی

 .کنندگیری میاندازهمربوطه را 

 پژوهشگیری اندازهمدل  یجنتا -2جدول 

 آلفایک رونباخ بار عاملی سواالت متغیرها

 مشتری مداری

 841/0 تمرکز دارد. یانتعهد خود به مشتر یبانک بر رو ین. ا1

79/0 
 942/0 مرکز دارد.ت یانمشتر یارزش برا یجادا یبانک بر رو ینا .2

 684/0 خود تمرکز دارد. یانمشتر یازهایبانک بر درک ن ینا 3

 621/0 متنوع تمرکز دارد. یالتتسهیجاد ا یقخود از طر یانمشتر یازهایبانک بر رفع ن ینا .4

 رقیب مداری

 818/0 .شودمیمختلف اشتراک گذاشته  یواحدها ینبانک اطالعات رقبا در ب ین. در ا5

84/0 
 551/0 .دهدمیبانک اقدامات رقبا را به سرعت پاسخ  ین. ا6

 774/0 رقبا تمرکز دارند. هاییبانک بر استراتژ ینارشد ا یران. مد7

 826/0 .کنندمیرصد یکرقبا را از نزد هاییتبانک فعال ینارشد در ا یران. مد8

های دانش قابلیت

 مشتری

خود را  یانمشتر بالقوهبالفعل و  یازهاین یریفراگ یتبانک قابل ین. در حال حاضر ا9

 داراست.

799/0 

 752/0 را دارد. یاناطالعات مشتر یساز یکپارچه یتبانک قابل ین. در حال حاضر ا10 83/0

و  یابیخود مورد ارز یانمشتریق خود را از طر یدجد یو بانک یبانک خدمات مال ین. ا11

 .دهدمیقرار  یشآزما

866/0 

های دانش قابلیت

 رقیب

 764/0 مربوط به رقبا را دارد. آوری اطالعاتجمعجستجو و  ییبانک توانا ین. در حال حاضر ا12

 867/0 ادغام اطالعات رقبا با اطالعات خود را دارد. ییبانک توانا ین. ا13 91/0

 794/0 خود است. یرقبا یهایبانک قادر به درک استراتژ ین. ا14
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. شوندمی یلپنهان و آشکار تبد یبه دو دسته یقتحق یرهایمتغ یه. کلدهدمیپژوهش را نشان  یمدل ساختار 5 شکل  

یرهای که متغ ی، در حالشودگیری میاندازهپژوهشگر  یلهبه وس یممستق یامشاهده شده به گونه یا( یلآشکار )مستط یرهایمتغ

یرهای متغ ینب یهای، بلکه براساس روابط با همبستگشوندگیری نمیی مستقیم اندازهامشاهده نشده به گونه یا( یضیمکنون )ب

 یماکه مستق یانتزاع یمههستند مانند مفا یکیتئوری هاسازهیکسری  یانگرمکنون بیرهای . متغشوندمیشده استنباط گیری اندازه

مکنون به نوبه خود به دو یرهای . متغشونداهده میمشاهده شده ساخته و مش یرهایمتغ یرسا یقو از طر یستندقابل مشاهده ن

مدل معادالت  یستمدر سیر. هر متغشوندیم میدهنده تقس یانجر یابرونزایرهای و متغ یرندهگ یانجر یا درون زا یرهاینوع متغ

است که از  یریدرون زا متغ یربرونزا در نظر گرفته شود. متغیرمتغ یکدرون زا و هم  یرمتغ یکهم به عنوان تواندمیی ساختار

 یرهایمتغ یراز سا یریگونه تأث یچاست که ه یریبرونزا متغ یر. در مقابل متغیردپذیمیرموجود در مدل تأث یرهایمتغ یرجانب سا

 گذارد.یمیرد تأثبلکه خوکندیافت نمیدر مدل در جودمو
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  دهد.های برازش مدل را نشان میافزار به دست آمده و شاخص نتایج زیر از خروجی نرم

91/0NFI= 

91/0 =CFI 

 = کای اسکوار تقسیم بر درجه آزادی267/2

90/0 =IFI 

054/0 =RMSEA 

 

اسکوار یکه نشان دهنده مناسب بودن برازش مدل است. مقدار شاخص کاباشدمی054/0مدل برابر  یندر ا RMSEAمقدار 

 یهاکلیهشاخصین،دارند. بنابرا 9/0 از یشترب یمقدار یزها نشاخصیربه دست آمده است. سا 267/2 برابر ی،بر درجه آزاد یمتقس

. براساس باشدمیامر نشان دهنده برازش مناسب مدل  ینو ا برخوردارهستند یتناسب برازش مدل از مقدار قابل قبول یابیارز

جدول،  ینارائه شده در ا یر. با توجه به مقادباشدمی 10-4پژوهش به صورت جدول  هاییهآزمون فرض یجنتا یافته،مدل برازش 

 .گرددیید میفوق تا یهرضصورت ف ینحاصل شود، در ا یهفرض ییکبرا -96/1 کمتر از یاو  96/1 از یشب یکه عدد معنادار یزمان

 

 

 

 

 

 

 

 پژوهش یهایهآزمون فرض یج: نتا10-4جدول



 

 مسیر فرضیه

عدد 

معناداری 

 )مقدار تی(

ضریب مسیر 

 نتیجه )شدت رابطه(

 تایید 359/0 602/4 های دانش مشتریقابلیت  مشتری مداری 1فرضیه 

 تایید 809/0 459/6 یبدانش رق یها یتقابل مشتری مداری 2فرضیه 

 تایید 583/0 043/9 های دانش مشتریقابلیت  رقیب مداری 3فرضیه 

 تایید 56/0 248/10 یبدانش رق یها یتقابل رقیب مداری 4فرضیه 

 

در سازمان  یدانش مشتر یهایتمطالعه رابطه قابل یهایافته. گیرندمیقرار  ییدپژوهش مورد تا یهایهفرضدهد مینشان  نتایج

در  یمدار یبو رق یمدار ینقش پر رنگ مشتر ین،ب ین. در ایافتبر کارکنان و افراد را معنادار ن یمبتن ینوآور یبا استراتژ

 ییباال یربوده و با شدت تاث یقابل بررس ینوآور یهایاستراتژین تدو ینو همچن یو دانش مشتر یبدانش رق یهایتقابلای ارتق

 .شودمی یحتشر یلدر فصل بعد به تفص یجنتا ینشد. ا ییشناسا

 نتیجه گیری  -5

ها داده یلمورد استفاده قرار گرفت. تحل یمربوطه روش معادالت ساختار یهایهپاسخ به پرسش پژوهش و آزمون فرض یبرا   

که  یپژوهش و مرحله دوم مدل ساختار یهاسنجش اعتبار سازه یبرا ییدیتأی عامل یلانجام شد مرحله اول تحل هدر دو مرحل

  .شودمیارائه  یاتفرض یرقسمت تفس ینپژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. در ا یاتآن فرض یقاز طر

 رابطه دارد.  یدانش مشتر یها یتبا قابل یمدار یاول: مشتر یهفرض  

قرار ( -96/1و  96/1خارج از بازه ) یآماره تیکه خروج یی. از آنجاباشد( می602/4استیودنت ) -یمقدار آماره ت یج،بر طبق نتا   

دانش  یهایتبا قابل یمدار یمشتر یانم یمرابطه مستق یمعنادار ییدتأ یامر به معنا ین. اگرددییدمیتأ یهفرض یندارد ا

نشاندهنده معنادار و مثبت  یزانم ینکه ا یدگرد ییشناسا 359/0 رابطه ینا یشده برا ییشناسا یر. شدت تأثباشدیمیمشتر

 یهاو خواسته یازهان ییحاصله و در بانک ملت، شناسا یجهنت ی. بر مبناباشدیذکر شده م یرهایمتغ یانم یارابطهین بودن چن

دارد.  یانمشتر ینهدر زم عاتاطال یستماتیکس یساز یکپارچهو  یددر تول یبا توانمند یرابطه معنادار یق،به طور دق یانمشتر

( نشان 2003و همکاران) یناندفردینه،زم ین. در اباشدیمیترقاب یهایتبه منظور کسب مز یسازمان ییدارا ینمهمتر یزاطالعات ن

. باشدیان میسازمان در جهت کسب دانش مشتر یهایتوسعه توانمند ینهرکن در زم ینمهمتر یمدار یدادند که مشتر

در  یسازمان یهایتسازمان و افزوده شدن بر قابل یمدار یمشتر یانرابطه م یمعنادارایز( ن2014و همکاران ) یااوزکاین،همچن

 .دادندرا نشان شتریدانش م یستماتیکس یدتول ینهزم

 دانش رقیب رابطه دارد.  یها یتبا قابل یمدار یدوم: مشتر فرضیه  

قرار ( -96/1و  96/1خارج از بازه ) یآماره تیکه خروج یی. از آنجاباشد( می459/6استیودنت ) - یمقدار آماره ت یج،بر طبق نتا   

ینه در زم یسازمان یبانک مربوطه و توانمند یمدار یمشتر یانرابطه م ییدتأ یامر به معنا ین. اگرددیید میتأ یهفرض یندارد ا

که نشان باشدمی81/0رابطه  ینا یشده برا ییشناسا یر. شدت تأثباشدمیرقبا  ینهدانش و اطالعات در زمبندی دستهو آوریجمع

و همکاران  یاراستا، اوزکا یندارد. در ا یبدانش رق یتو قابل یمدار یمشتر ینبشده ما یبودن رابطه معرف رقدرتاز مثبت و پ



 
 هاهمچون بانک یمال یهارو سازمان ین. از اگرددیب میدانش رق یهایتقابلیت منجر به تقو یمدار ینشان دادند که مشتر

دانش از رقبا را  آوریجمعیقاتی تحق یهایستمسیی باال یزانخود، به م تریانتعامل با مش یکردهایرو یتتقو یقاز طر توانندمی

 .یندنما یتتقو

 رابطه دارد.  یدانش مشتر یهایتبا قابل یسوم: رقیب مدار فرضیه  

 یانقبل نشان از معنادار بودن رابطه م یحاتتوض یکه بر مبناباشد( می043/9استیودنت )- یمقدار آماره ت یج،بر طبق نتا   

که به مفهوم  یدگرد ییشناسا58/0یز رابطه ن ینشدت ا ییدر بانک ملت دارد. از سو یدانش مشتر یهایتو قابل یمدار یبرق

بانک در  یباشد، توانمند یشترمعناست که هرچه دانش بانک از رقبا ب ینبد یجهنت ین. اباشدمیرابطه  ینمثبت و پرقدرت بودن ا

ن ی. در همیافتخواهد  یرقبا بهبود قابل توجه هاییو استراتژ محصوالت ینهو استفاده از دانش در زم یدتول ینهتر زمینهزم

خود برسند،  یتر از رقبایقعمی تا به درککنند میکه تالش  ییها(، نشان دادند که شرکت2005ینیبورت و همکاران )ینه،زم

( نشان داد که روابط و تعامل با رقبا 2009خواهند بود. تسنگ ) یانمشتر یهاو خواست یازهاتر نقادر به برطرف کردن مناسب

 یمعنادار خود ( در پژوهش2012تسنگ )یتاخواهد شد. نها یسازمان یهایبهبود خروج یتاو نها یمنجر به بهبود دانش ضمن

 یمعنادار یز( ن2014اران )و همک یااوزکای نرا نشان داد. همچن یانخدمات ارائه شده به مشتر یفیتو ک یدانش خارج ینرابطه بب

 را نشان دادند.  یمشتردانشی هایتو قابل یمدار یبرقیان رابطه م

 رابطه دارد.  یبدانش رق یهایتبا قابل یچهارم: رقیب مدار یهفرض   

. باشدمی 56/0رابطه  ینا یشده برا ییشناسا یرمس یبو ضر( 248/10تیاستیودنت ) مقدار آماره ی،استخراجیجه بر طبق نت   

 یرابطه معنادار، مثبت و پرقدرت یدارا یشانرقبا و تحرکات ا یوستهو نظارت پ یمعناست که در بانک ملت بررس ینبد یجهنت ینا

رو و بر  ین. از اباشدمیرقبا  هایتژیمحصوالت و استرا ینهو استفاده از دانش در زم یدتول ینهسازمان در زم یهایبا توانمند

 یهایتپردازش فعال یهایستمسیت تقو ینهمهم در زم یو تحرکات رقبا نقش هایتو درک فعال یمداریبحاصله، رق یجهنت یمبنا

دانش  ی که قابلیتاستراتژ یرقبا، توانمند ینهبازار در زم یقاتتوسعه تحق یقاز طرتواندمیبانک ملت  ینرقبا در بازار دارد. بنابرا

و  یمدار یبرق یانرابطه م ی( معنادار2014و همکاران ) یااوزکاینه زم ینعه بخشد. در او توس یترا در سازمان خود تقو یبرق

 را در مطالعه خود نشان دادند. یبدانش رق یهایتقابل
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