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 چکیده -1

ازحیث  تحقیق این سطح نواوری سازمانی پرداخت.  ی مدلی است تا به کمک آن بتوان به بررسی تاثیر و نقش بازارگرایی در ارتقاءدنبال ارائهاین تحقیق به      

ای و توزیع پرسشنامه بین جامعه بخانهاست. اطالعات مورد نیاز برای انجام  این تحقیق با استفاده از روش کتا پیمایشیتوصیفی و  هدف کاربردی و ازحیث روش

مامی گیری از نوع سرشماری بوده و تنک حکمت ایرانیان می باشد. نمونهآماری به دست آمده است. جامعه مورد بررسی شامل مدیران، روسا و معاونین ستادی با
های نکویی زوجی و شاخص، مدل معادالت ساختاری، آزمون تیعضو جامعه مورد پرسش قرار گرفتند. آزمون رگرسیون خطی ساده، تحلیل عاملی تاییدی161

های آن، تاثیر گرایی و مولفهباشند. نتایج تحقیق نشان از تایید مدل ارائه شده دارد. بازارهای آماری مورد استفاده در این پژوهش میبرازش مدل از جمله روش

 گویان وجود دارد.ها از نظر پاسخداری بین وضع موجود و وضع مطلوب شاخصشکاف معنی همچنینگذارد. مثبتی بر نوآوری سازمانی در بانک حکمت ایرانیان می

 نوآوری فرایندگرایی، هماهنگی بین بخشی، نوآوری محصول، گرایی، رقیبواژگان کلیدی:  بازارگرایی، مشتری

 

 مقدمه -1

پذیری برای در محیط نامطمئن امروزی، تطابق با محیط و رقابت      

(. افزایش 2111، 1حیات هر سازمانی ضروری است)لیائو و همکاران

رقابت، تغییر و عدم اطمینان محیطی، سازمان را مجبور به بکارگیری 

، 2نوآوری به عنوان بخشی از استراتژی شرکت کرده است)کسکین
افزایش رقابت، کاهش چرخه عمر محصوالت و  (. از سوی دیگر2116

های بزرگ نیاز به موفقیت محصوالت جدید، باعث شده است تا شرکت

را به عنوان یکی از عوامل موثر بر نوآوری خود در نظر  3بازارگرایی

 بگیرند.

برای روشن شدن موضوع بهتر آن است تا به این سوال پاسخ       

شوند تا یک شرکت بتواند در عرصه رقابت دهیم: چه عواملی باعث می

توان چندین عامل را برشمرد. پایدار باشد؟ در پاسخ به این پرسش می

توان نقش حیاتی آن را نادیده گرفت، یکی از این عوامل، که نمی

رو که رهبری تاز و پیشهای پیشواقع سازماننوآوری است. در 

هایی هستند که نوآوری را سر ارهای جهانی را در دست دارند، آنباز

اند. با توجه به این مطلب، پرسش لوحه کسب و کار خویش قرار داده

گذارند؟ شود. چه عواملی بر نوآوری تاثیر میدیگری مطرح می

اند که یکی از این عوامل محققین عوامل مختلفی را شناسایی کرده

ای اشاره بازارگرایی است. به طور کلی، بازارگرایی به فرهنگ سازمانی

                                                             
1 Liao et al 

Keskin 2 

3 Market orientation 

، به 6و هماهنگی بین بخشی 5گرایی، رقیب4گراییدارد که بر مشتری

عنوان عوامل کلیدی موفقیت سازمان تاکید دارد. اما کمتر تحقیق 

بانکداری داخلی وجود دارد که به بررسی این موضوع در صنعت 

پرداخته باشد. به این ترتیب، این تحقیق به بررسی اثرات بازارگرایی بر 

باشد. در نوآوری و در نتیجه ارائه مدلی مناسب در این صنعت می
تواند باعث افزایش عملکرد، بررسی این موضوع میبانکداری صنعت 

ه ها گردد. برای انجام این تحقیق بایجاد مزیت رقابتی و کاهش هزینه

مطالعه و آزمون فرضیات تحقیق در بانک حکمت ایرانیان پرداخته 

 شده است.

 مسئله بیان -2

تواند به نوآوری یک مزیت رقابتی است، اما این امر زمانی می      

عمکلرد باالی سازمانی بیانجامد که نوآوری در جهت رفع و پاسخگویی 

ای برای نوآوری است زیرا بازارگرایی پایه در واقع نیازهای بازار باشد

(. زانگ 1993 ،7باشد) جاورسکی، و کوهلینوآوری نتیجه بازارگرایی می

دهند که بازارگرایی نقش مهمی در کمک به و دوان چنین توضیح می

های کنندهکند و در میان تعیینمدیران در مسیر نوآوری ایفا می

ایی به عنوان عاملی موثر بر نوآوری ی نوآوری، بازارگرموجود در زمینه

(. با این حال، در اکثر موسسات مالی و 2111، 1باشد)زانگ، و دووانمی
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ها، علیرغم تاکید بر نوآوری به عنوان عاملی حیاتی در تحقق بانک
اهداف، از توجه به بازار و بخصوص مشتریان، به عنوان منبعی بالقوه 

 هایی با توانایی نوآوریشرکتکه ورزند. درحالیبرای نوآوری غفلت می

پاسخ سریع به محیط و  شوند درکه بوسیله بازارگرایی حمایت می باال

، شودمیمزیت رقابتی ایجاد عملکرد باال و به  منجرای که ایجاد نوآوری

(. بنابراین گرایش به سوی بازار و توجه به 2111، 1جایوئوباترند)موفق

ذینفعان کلیدی سازمان، یکی از ارکان نقش مشتریان به عنوان یکی از 

توجه به این موضوع اهمیتی حیاتی دارد که  ها است.موفقیت سازمان

گرچه محیطی که موسسات مالی در آن به فعالیت می پردازند 

گردد، اما این موسسات از توجه به بازار، رقبا، تر میروز رقابتیروزبه

کنند و به غفلت میها های ضروری بین بخشمشتریان و هماهنگی

ی مهم این است عبارت بهتر توجه چندانی به بازارگرایی ندارند. مسئله

ها از توجه به بازار شروع شده و اطالعات حاصله گیری ایدهکه شکل

شود تا در نهایت در ارائه نوآوری یاری رساند. بنابراین وارد سازمان می
نیست و باید با ی رقابت کافی درک حیاتی بودن نوآوری در عرصه

کند، آن دسته توجه به محیط و شرایطی که سازمان در آن فعالیت می

توانند نوآوری را تسریع کنند شناسایی و به کار گرفته از عواملی که می

این کسب  شود، بنابرشوند. شکل گیری ایده از توجه به بازار شروع می

مچنین زیر نظر های مشتریان و هی نیازها و خواستهاطالعات درباره

 تواند بر نوآوری تاثیر داشته باشد.داشتن رفتار رقیبان، می

 

 اهمیت و ضرورت موضوع  -3

به عنوان مکانی توصیف شده است که در آن  دنیای امروز، غالباً      

ارها وضعیت ثابتی ندارند و زمینهگیرد. بازتغییرات مداوم صورت می

فراتر از این موارد، تغییرات شوند. جا میهای سیاسی و قانونی جابه

ها روی داده از فناوری، سرعت ارتباطات را افزایش داده است و سازمان

را ملزم به بررسی و پاسخ به تغییر نیازهای مشتری نموده است. 

ها از طریق تولید کاال و خدمات به نیازهای مشتریان خود سازمان

آشکار و پنهان  دهند. هرچه سازمانی در شناسایی نیازهایجواب می

تواند در نوآوری تری میمشتریان خود بهتر عمل کند، به طور شایسته

تر بوده و از رقیبان خود پیشی گیرد. با توجه به نقش بازارگرایی موفق

ریان و کسب اطالعات در شناسایی بهتر نیازهای آشکار و پنهان مشت

ار و در ی باززمانی دربارهها جهت افزایش دانش ساسودمند از آن

توان اذعان های موفق و کسب مزیت رقابتی، میمعرفی نوآوری نتیجه،

ا، رابطه هداشت که یکی از مسائل مهم و ضروری در موفقیت سازمان

نارور و همکارانش عنوان  باشد. در این راستابازارگرایی و نوآوری می

و کرده اند که بازارگرایی بایستی اساس نوآوری سازمانی باشد)نارور 

اند که ظرفیت نوآوری اشاره کرده (. هارلی و هالت نیز2،2114همکاران

                                                             
1 Jaiyeoba 
2 Narver et al 

 همچنین (.1991، 3و هالت )هارلینهفته استدرمفهوم بازارگرایی 

کنند که بازارگرایی باعث نوآوری برتر و لی و جاورسکی بیان میهکو

(. امروزه، 4،1991شود)کوهلی و جاورسکیموفقیت محصوالت جدید می

کنند تا بتوانند در عرصه از پیش بر نوآوری تاکید می ها بیششرکت

ی مهم این است مسئلهگیرند. رقابت باقی مانده و از رقبای خود پیشی

ها از توجه به بازار شروع شده و اطالعات حاصله گیری ایدهکه شکل

ها در شود و از این رو به بهبود عملکرد بخشها توزیع میبین بخش

 حل ها،های جدید بین بخشیم ایدهشده و به تسه توسعه نوآوری منجر

(. 5،2112ویید)چانگ و کرومدکنمیو پاسخگویی نوآورانه کمک  مسائل

در این میان، شناسایی و تاکید بر عواملی که می تواند بر نوآوری تاثیر 

داری که با رقابتی در صنعت بانکگذارده و آن را تسهیل بخشد 

با امری مهم به نظر می رسد. روزافزون و محیطی متالطم روبرو است 

با توجه به اهمیت بازارگرایی در ادبیات نوآوری و تاکید این حال و 

محققین بر ایجاد مزیت رقابتی بازارگرایی و نوآوری)آلداس مانزانو، و 
در زمینه ان (، این موضوع کمتر مورد توجه پژوهشگر2115، 6همکاران

ها با دهد تا بانکبازارگرایی این امکان را می قرار گرفته است. داریبانک

توجه به شرایط محیطی و رقابتی، ابزار مناسبی برای ارائه نوآوری در 

هایی استراتژیک برای مسائل خود طراحی کنند. حلاختیار داشته و راه

اهمیت و تاثیر بنابراین ارائه مدلی در این زمینه و نشان دادن 

-می عالوه بر اینکه نتایج آنبازارگرایی در ارتقا نوآوری ضروری است و 

قرار گرفته و ایشان  صنعتتواند مورد استفاده مدیران و مسئولین این 

ها ، ایجاد مزیت رقابتی، کاهش هزینهرا در اتخاذ تصمیمات استراتژیک

هت روشن گامی مهم در ج، همچنین یاری رساند و افزایش عملکرد

تر شدن تاثیر بازارگرایی بر نوآوری بوده و ادبیات این دو حوزه را غنی

 سازد.می
 

 چارچوب نظری تحقیق -4

 بازارگرایی -4-1

بازاریابی زاریابی در مقابل رویکردهای دیگر از نظر تاریخی مفهوم با      

مطرح می شود. رویکرد تولید  همچون رویکرد تولید یا رویکرد فروش

کارایی درونی شرکت بوده و بر بهبود تولید، کاهش هزینه و ه متوج

توزیع انبوه به منظور ارائه کاال و خدمات با کفیت خوب ولی با قیمتی 

مناسب تاکید دارد. در رویکرد فروش، اعتقاد بر این است که اگر روش 

کنندگان، کاال و ات تهاجمی به کارگرفته شود، مصرففروش و تبلیغ

رویکرد به جای ایجاد روابط  را خواهند خرید. این دوخدمات بیشتری 
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مدت به بیشینه کردن سود در کوتاه مدت تاکید دارند)نوبل و بلند
 (.1،2112همکاران

کنند که بکارگیری مفهوم بازاریابی یاری از محققین ادعا میبس      

مهمترین وجه  2شود. پیترز و واترمنموجب موفقیت سازمان می

-می "ارتباط نزدیک با مشتری"ی را ای موفق امریکایهمشترک شرکت

هایی که ( و کاتلر معتقد است که شرکت1912و واترمن،ز )پیتر دانند

ضایت در مشتری با ایجاد ر کنندل میبر اساس مفهوم بازاریابی عم

مفهوم بازاریابی با این وجود، از نظر کاتلر  کنند.سود بیشتری کسب می

دمند و مناسب نیست. ولی معتقد است ها سوبرای همه موقعیت

تواند یکی از این سه مفهوم کار میومدیریت از نظر فلسفه کسب

که کدام مفهوم ند. اینرا انتخاب ک "بازاریابی"و یا  "فروش"،"تولید"

تر است به وضعیت خریداران و فروشندگان در مبادله بستگی مناسب

 .(1994)کاتلر، دارد

موضوع منابع بازاریابی موضوعی مهم باید اشاره کرد که  نهایتدر       
باشد، با تاثیرپذیری از منابع بازاریابی، و اساسی در ادبیات بازاریابی می

های مهم توانند موفقیت در بازار را تجربه کنند. از جنبهها میسازمان

ای فرهنگی منابع بازاریابی مفهوم بازارگرایی است که با ایجاد رویه

به  .شودگیری از منابع حادث میها در بهرهثیرات زیادی بر سازمانتا

عبارت دیگر، بازارگرایی به کارگیری مفهوم بازاریابی است. حال، با این 

شرح کوتاه درباره مفهوم بازاریابی، بحث بازارگرایی و مباحث مرتبط به 

  .آن می پردازیم

ای از رفتارها، فرآیندها و یات، بازارگرایی به عنوان مجموعهدر ادب      

ر برای مشتری است، یا بُعدی از فرهنگ که هدف از آن ایجاد ارزش برت

از محققین بر  و در طول چند دهه گذشته بسیاری توصیف شده است

اند که پذیرش مفهوم بازاریابی و اجرای آن به عملکرد این ادعا بوده

 (. 2116بهتر سازمانی منجر می شود) کسکین، 

اهمیت بازارگرایی از آن روی است که با کمک به درک بهتر       

های رقبا و ها و استراتژیآشکار و پنهان مشتریان، توانایی نیازهای

دهد زیع، به مدیران این قابلیت را میهای توها و نیازهای کانالخواسته

تا به بهترین نحو منابع خود را با توجه به وضعیت بازار به کار 

با تقویت  (. همچنین، بازارگرایی2119، 3ان و همکارانگیرند)مورگ

رات یبرداری از تغیبینی، واکنش و بهرهتوانایی سازمان در پیش

 (.2111، 4محیطی، عملکرد سازمان را افزایش می دهد) جیئویبا

های متوالی اهمیت بسیار زیادی به مفهوم بازارگرایی طول دههگرچه در

اآگاهانه این مفهوم ها آگاهانه یا نسازمانداده شده است و  بسیاری از 

گرفته اند، اما تا پایان دهه هشتاد هنوز تعریفی دقیق و را به کار می

نامیده  5"بازارگرایی"سازی آن که و پیاده "مفهوم بازاریابی"تی از عملیا

پردازی و ین امر، پیش برد تحقیقات و نظریهشود، ارائه نشده بود و امی

                                                             
1 Noble et al 
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3 Morgan et al 

4 Jaiyeoba 

5 Market orientation 

گرایی و رابطه آن با عملکرد های تجربی در مورد بازارانسجام آزمون
 ساخت.ها را با دشواری روبرو میشرکت

 نوآوری-5-2

نوآوری موفق، ایجاد و "( 2113طبق تعریف مولگان و آلبوری )      

های جدید ارائه خدمات و روش محصوالت، سازی فرآیندها،پیاده
در کارایی، اثربخشی یا به بهبودهای قابل توجه  خدمات است که منجر

نوآوری در  ترین بیان،( در ساده2111نستا) ."شودکیفیت نتایج می

های جدید پیرامون ایجاد ارزش افزوده اجتماعی خدمات دولتی را ایده

یر توان نوآوری را هرگونه تغیدر تعریفی دیگر می معرفی کرده است.

 ای،منطقه نی،های جدید در سطح جهاهمراه با ایجاد و انطباق ایده

بین  همین مرجع، (.منبع صنعت یا سازمان تبیین نمود)همان ملی،

های ایجاد شده توسط های جدید و انطباق نوآوریتوسعه نوآوری

فرآیند "کند که بیان می (2113لیدبیتر) دیگران تمایز قایل است.

ها هارتتعاملی و اجتماعی است و افراد زیاد با م طوالنی مدت، نوآوری،

)طالبی، و همکاران،  .آیندها و منابع مختلف گرد هم میاستعداد و

1391.) 

 پیشینه تحقیق -5

بازارگرایی توجه محققین را به طور جدی به خود  1991از دهه       
ازار، جلب کرده است. با گذشت زمان و رقابتی شدن هرچه بیشتر ب

های مدیریتی شد. الزم به ذکر است که بازارگرایی وارد سایر حوزه

تحقیقات اندکی وجود دارد که تنها به بررسی دو متغیر بازارگرایی و 

 نوآوری پرداخته باشند. 

 تحقیقات خارجی-1-5
تاثیر بازارگرایی بر "(، تحقیقی با عنوان 2111)6لوکاس و فرل      

به این نتایج  ،انجام دادند شرکت تولیدی 111در "7نوآوری محصول

گرایی باعث معرفی د که اوالً تاکید بیشتر بر مشتریدست یافتن

-می 9و کاهش در معرفی محصوالت مقلدانه 1محصول جدید برای دنیا

گرایی باعث افزایش معرفی محصوالت شود؛ دوماً تاکید بیشتر بر رقیب

و محصوالت جدید برای  11مقلّدانه و کاهش در توسعه خطوط تولید

شود؛ سوماً تاکید بیشتر بر هماهنگی بین بخشی باعث افزایش یدنیا م

 شود.و کاهش تعداد محصوالت مقلدانه میتوسعه خطوط 

( در صنعت هتل 2113)11در تحقیقی که ساندویک و ساندویک      

انجام دادند، این نتیجه به  داری)به عنوان نمونه ای از صنعت خدماتی(

مثبتی بر میزان نوآوری محصول دارد. دست آمد که بازارگرایی تاثیر 

بود.  12نتیجه عمده این تاثیر در بکارگیری محصوالت جدید برای بازار

                                                             
6 Lukas and Frell 
7 Product innovation 
8 New-to-the-world product 

9 Me-too-product 

10 Line extention  

11 I.L. Sandvik, K. Sandvik 

12 New to the market products 
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که از طریق این محققین ابراز داشتند که دانش جامع در مورد بازار،
ها یاری سازمان را در شناسایی بهتر فرصت آید،بازارگرایی به دست می

برای بازار جدید برای محصوالتی که  هایی جدیدبنابراین ایده دهد ومی

 شود.هستند، تولید می

، "اییی و نوآوری:یک تحلیل درون رابطهبازارگرا"در تحقیقی با عنوان 

( چنین نتیجه گرفتند که اواًل 2115)1آلداس مانزانو و همکاران

بازارگرایی و نوآوری دو رشته جدا از هم نیستند؛ دوماً، گرچه نمی توان 

-کرد اما شرکت ازارگرایی و نوآوری را به طور آماری اثباترابطه بین ب

شتری را در جهت های بیرایی بیشتری دارند، ابزار و رویههایی که بازارگ

ی بر عملکرد شرکت تاثیر گیرند؛ سوماً، بازارگراینوآوری به کار می

 گذارد.مثبتی می

 بهسازی"( در پژوهشی با عنوان 2111) 2جیمنز و همکارانش     

که با هدف بررسی  "نوآوری: نقش بازارگرایی و یادگیری سازمانی

تجربی رابطه میان بازارگرایی، یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد 
انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که بازارگرایی و یادگیری 

کند. عالوه بر این تاثیر بازارگرایی و نوآوری را تشویق میسازمانی، 

 یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمان بوسیله نوآوری تعدیل می شود. 

ای مثبت و دهد که رابطه( نشان می2111)3نتایج تحقیق اوزیبیفو

نحوی که  ها وجود دارد. بهدار بین بازارگرایی و عملکرد بانکمعنی

 یابد.گرایی افزایش میکارگیری بازارها با بهعملکرد بانک

تاثیر انواع "( در مقاله ای با عنوان 2111)4همچنین زانگ و دووان    

تولید کننده  247که در میان  "بازارگرایی بر عملکرد نوآوری محصول

و  5چینی انجام دادند، به این نتیجه دست یافتند که بازارگرایی واکنشی

عملکرد نوآوری محصول  تاثیر مثبتی بر بهبود 6گستر-بازارگرایی پیش

های ثابت که تغییرات تکنولوژیکی گرایی واکنشی در محیطرند. بازاردا

در حالی که در  کمتری دارند تاثیر بهتری بر نوآوری محصول دارد.

 گستر موثرتر است.-محیط های متغیر، بازارگرایی پیش

 ( با بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه2111لیائو و همکاران )     

ها ، متغیرهایی که رابطه آن2111تا  1995بازارگرایی بین سال های 

با بازارگرایی مورد بررسی محققین قرار گرفته بود، شناسایی کردند. این 

متغیرها عبارت بودند از عملکرد، نوآوری، یادگیری، بازاریابی، رقابت و 

ری این طور نتیجه گیتحقیق انجام شده،  514کیفیت. آن ها با بررسی 

گرایی و گرایش به یادگیری ند که بازارگرایی به همراه کیفیتکنمی

با هم فرهنگ سازمان را تشکیل  متاثر از محیط سازمان بوده و این سه

گذارد و این دو بر بر نوآوری و بازاریابی تاثیر می دهند. فرهنگمی

 .گذارندمیعمکرد تاثیر 

 

                                                             
1 Aldas Manzano et al 

2 Jiménez-Jimenez, et al 

3 Usiobaifo 

4 Zhang and Duan 

5 Responsive market orientation 

6 Proactive market orientation 

 تحقیقات داخلی-2-5

تاثیر بازارگرایی بر "با عنوان  (1317محمّدی)تحقیقی سلطان نتایج 

های ایرانی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده عملکرد شرکت

بازارگرایی بر عملکرد ذهنی، عینی و  بیانگر آن  است که "محیطی

دار و مثبت دارد و قدرت خریداران همچنین عملکرد کلی تاثیر معنی
ی و عملکرد ذهنی و کلی نقش تعدیل کننده در رابطه بین بازارگرای

ون توجه شرکت به ندارد. همچنین، عوامل محیطی نقشی در انتقال کا

 گرایی و یا توجه به رقبا ندارد.مشتری

بررسی رابطه بین "( با عنوان 1317در تحقیق دیگری رئیسی)     

محصول با عملکرد صادرات در  سازیبازارگرایی و استراتژی همگون

نتایج بیانگر وجود رابطه انجام داد،  "های فعال در ایرانشرکت

بین بازارگرایی و عملکرد صادرات و همچنین استراتژی  معناداری

 باشد.میسازی محصول و عملکرد صادرات همگون

بررسی تاثیر بازارگرایی "( با عنوان 1319)ادقینتایج تحقیقی که ص     

ی صنایع لبنیات پگاه و گر روی نوآورپاسخگو و بازارگرایی کنش

بازارگرایی پاسخگو و  دهد کهانجام داده است، نشان می "پاکبان

در بهبود عملکرد  گر به طور مستقیم تاثیری مثبتیکنش بازارگرایی

بازارگرایی پاسخگو تاثیر اساسی همچنین،  .خالقیت محصول دارد
تاثیر گر گرایی کنشبرروی موفقیت محصول دارد. درحالیکه بازار

زیادتری روی عملکرد نوآوری محصول دارد و عملکرد نوآوری را بهبود 

 .برساند بخشد تا بازار را به یک شرایط تکنیکیمی

قابلیت تاثیر انتقال دانش سازمانی بر "با عنوان که نتایج تحقیقی    

ایران های نفتی در شرکت پایانه(1319توسط اسفندیاری)"نوآوری

دهد که دانش سازمانی از طریق فنشان میصورت پذیرفته است، ن

های یادگیری، فرهنگ اعتماد و ساختار آوری اطالعات، استراتژی

 بر قابلیت نوآوری تاثیر مثبت و معنی داری دارد. منعطف

بررسی تاثیر بازارگرایی "( در تحقیقی با عنوان 1391اله وردی )     

صادرکنندگان نمونه که  "صادرات و مزیت رقابتی بر عملکرد صادرات

را به عنوان جامعه انتخاب نموده بود، به این  1391کشوری در سال 

نتیجه دست یافت که بازارگرایی صادرات بر عملکرد صادرات و مزیت 

رقابتی تاثیر دارد. همچنین، مزیت رقابتی که در مدل تحقیق به عنوان 
باشد، بر متغیر میانجی بازارگرایی صادرات و عملکرد صادرات نیز می

 عملکرد صادرات تاثیر مثبت دارد.

 مدل پژوهش -6

 
: مدل پژوهش1شکل  

(1991و نارور و اسالتر  2111)منابع: ناسوتیون   

    

بازاگرا

نوآوری    

هماهنگی 

 بین بخشی

رقیب 

 گرایی

مشتری 

 گرایی

نوآوری 

 محصول

  

نوآوری 
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 فرضیه های پژوهش -7

 اصلی:فرضیه  1. 7
 بازارگرایی بر نوآوری سازمانی در بانک حکمت تاثیر دارد.

 فرضیه های فرعی: 2. 7
 گرایی بر نوآوری فرآیند در بانک حکمت تاثیر دارد.مشتری

 گرایی بر نوآوری محصول در بانک حکمت تاثیر دارد.مشتری

 در بانک حکمت تاثیر دارد. 1گرایی بر نوآوری فرآیندرقیب

 نوآوری محصول در بانک حکمت تاثیر دارد.گرایی بر رقیب

 هماهنگی بین بخشی بر نوآوری فرآیند در بانک حکمت تاثیر دارد.

 هماهنگی بین بخشی بر نوآوری محصول در بانک حکمت تاثیر دارد.

داری از نظر ها شکاف معنیبین وضع موجود و وضع مطلوب شاخص

 پاسخ گویان وجود دارد.

 روش تحقیق -8
مطالعه به دنبال ارائه مدلی برای بررسی تاثیر بازارگرایی بر نوآوری      

. همچنین به بررسی شکاف باشدایرانیان میی در بانک حکمت سازمان

پرداخته گویان بین وضع موجود و وضع مطلوب متغیرها از نظر پاسخ

و از حیث تحقیق کاربردی  از حیثرو این تحقیق . از اینشده است
ی دانش که هدف آن توسعهباشد. چراپیمایشی می-توصیفی روش

های اطالعات و دادهت. در این راستا، کاربردی در یک زمینه خاص اس

مورد نیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی )از طریق پرسش نامه( 

 های آماری تجزیه و تحلیل شده است.آوری و با استفاده از آزمونجمع

ی استاندارد ها، از پرسشنامهدر تحقیق حاضر برای بررسی متغیر

 قرار گرفته است. تر مورد تایید که روایی و پایایی آن پیش شدهاستفاده 

ی استفاده شده در این مطالعه، پژوهشی است که مبنای پرسشنامه

 25ی اند. این پرسشنامه داراجام داده( ان2111)2ناسیتیون و همکاران

 11سوال آن مربوط به متغیر بازارگرایی و  15سوال اصلی است که 

، گراییهای مشتریباشد. که شاخصال دیگر مربوط به نوآوری میسو

-های بازارگرایی میی و هماهنگی بین بخشی را که شاخصگرایرقیب

های مرتبط با نوآوری یعنی نوآوری محصول و نوآوری و شاخصباشند 

سوال برای کسب اطالعات  4ن همچنی سنجد.فرآیند را می
و سابقه اشتغال در یت، میزان تحصیالت، میزان رضایت )جنسعمومی

های اصلی مطرح شده است. پاسخ پرسشبانک( پیش از سواالت اصلی، 

بخش  گانه لیکرت طراحی شده است که دارای دو 5به صورت طیف 

رفتن شرایط بانک ها با در نظر گاست. پاسخگو یک بار به پرسش

با در نظر  )حالت موجود( و در بخش دوم،دهدحکمت ایرانیان پاسخ می

 حالت مطلوب(.گرفتن صنعت بانکداری)

اند از مدیران، روسای اداری و ین تحقیق عبارتی اجامعه آمار      

و معاونین ستادی بانک حکمت ایرانیان. به علت اندک بودن ستادی 

                                                             
1 Process Innovation 
2 Nasution et al 

تعداد اعضای جامعه و افزایش اعتبار  نتایج، تمامی اعضا را مدنظر قرار 
گیری استفاده شده است. داده و از روش سرشماری برای نمونه

اتوماسیون، فکس و همچنین به  پرسشنامه تحقیق از طریق سیستم

 161صورت حضوری در بین نمونه آماری پخش شد. از تعداد 

پرسشنامه به دست محقق رسید که از این بین  135پرسشنامه ارسالی 

های پرسشنامه به علت ناقص بودن کنار گذاشته شد. تمامی تحلیل 2

 پرسشنامه انجام شده است. 133های صورت گرفته بر اساس داده

از تحلیل عاملی تاییدی به منظور حذف مولفه های ناروا و نشان دادن  

ها با روایی سازه بهره برده شده است. محاسبه بارهای عاملی مولفه

ایج نت 1باشد. همان طور که درجدول استفاده از نرم افزار لیزرل می

به دست  3/1ها بیش از این مقدار برای تمامی مولفه نشان داده است،

 باشد.نامه میاست که باز هم موید روایی سازه پرسشآمده 
 (Loading factor): نتایج بارهای عاملی1جدول

 SPSSدر این تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار     

به  2به منظور تعیین پایایی استفاده گردیده که در جدول 22نسخه 

 آن

 اشاره شده است.
 کرونباخ کل پرسشنامه: آلفای 2جدول 

 

 تحقیق: آزمون فرضیاتنتایج  -9

 توصیفی و استنباطی مباحث از پرسشنامه تحلیل و تجزیه در      

 و فراوانی جداول شامل توصیفی هایآماره. است شده استفاده آماری

 ساختاری معادالت مدل از نیز استنباطی سطح در و باشدمی میانگین

و  است شده استفاده مسیر تحلیل و تائیدی عاملی تحلیل شامل

 افزارهایآماری در این تحقیق به وسیله نرمهای تحلیل دادهوتجزیه

EXCEL2010   ، SPSS22 وLISREL8.8  ه است.شدانجام 

 آمار توصیفی -9-1

بر اساس اطالعات : شناختی پاسخگویانهای جمعیتویژگی      

درصد از  19 نفر از افراد مورد مطالعه را مردان با 119گردآوری شده 

درصد  11نفر نیز گروه زنان با  14اند و نمونه به خود اختصاص داده

درصد کارشناسی 16درصد دکتری، 2باشند. از نظر سطح تحصیالت می

 بارعاملی هاشاخص مولفه ها بارعاملی شاخص ها مولفه ها

 بازارگرایی

 1811 گراییمشتری

 نوآوری

 1816 نوآوری محصول

 1811 نوآوری فرآیند 1819 گراییرقیب

   1814 هماهنگی بین بخشی

اخآلفای کرونب  شاخص ها آلفای کرونباخ شاخص ها 

91. .14 نوآوری محصول   رقیب گرایی 
13. .15 نوآوری فرآیند   هماهنگی بین بخشی 

  11.  مشتری گرایی 

914.  بازارگرایی 934. نوآوری 
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 درصد دیپلم بوده 17درصد کاردانی و 9درصد کارشناسی، 55ارشد، 

درصد از پاسخگویان در سطح خیلی زیاد، 1 میزان رضایت است.

درصد خیلی کم 21درصد کم و  24درصد متوسط، 43درصد زیاد، 12

 4تا  1خگویان دارای سابقه بانکی درصد از پاس 57همچنین  .اشدبمی

 21درصد  5 سال، 21تا 11درصد 14سال،  11تا  4درصد  21سال ، 

سال سابقه  31درصد از پاسخگویان بیش از  3و باشند می سال  31تا 

 خدمت در بانک دارند. 

 آمار استنباطی-9-2 

ها با استفاده از در مرحله اول نرمال بودن داده دراین پژوهش      

. گرفت مورد بررسی قرار( 3)جدولاسمیرنوف–آزمون کولموگروف

سپس فرضیات فرعی تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی بررسی 

و با استفاده از ضریب همبستگی خروجی از این آزمون به رتبه  گردید

و یرهای مستقل و وابسته پژوهش پرداخته شده بندی روابط میان متغ

ز متغیر ا در بیان هر هاسب بودن شاخصبعد برای بررسی منا درمرحله

اخص بازارگرایی و سهم و رتبه هر شتحلیل عاملی تاییدی استفاده شد 

، مدل معادالت ساختاری با استفاده از. سپس و نوآوری تعیین گردید

مورد  روابط میان متغیرهای بازارگرایی و نوآوری درقالب یک مدل کالن

توسط شاخص  مفهومی تحقیقمدل در نهایت و گرفت قرار بررسی 

  گردید.برازش  های نکویی،

 تحقیق شاخص های اسمیرنوف برای  -آزمون کولموگروف نتایج:3جدول
 

 سطح معناداری برای همه متغیرهاهماهنطور که مشاهده می شود  

گیریم که شود و نتیجه میمین ردH0است  پس فرض 15/1بزرگتر از 

 داده های جمع آوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است.

 پژوهشبرازش مدل مفهومی  -9-3

رد نیکویی پس از معین شدن مدل، طرق گوناگونی برای برآو      

های مشاهده شده وجود دارد. به طور کلی برازش کلی مدل با داده
گیرد برازش مدل مورد استفاده قرار می چندین شاخص برای سنجش

چنین مقدار بدست آمده مقدار بهینه هر شاخص و هم 5جدول که در 

جدول مشاهده  و همان طور که دراین پژوهش آورده شده است  در

مناسب  باشد که نشان دهندهب میها مناسشود تمامی شاخصمی

 باشد.برازش مدل می
 : شاخص های نکویی برازش مدل پژوهش و نتایج آن  4ل  جدو

ینتیجه گیر مقدار بدست آمده مقدار بهینه شاخص برازش  

NFI  9/1باالتر از  95/1  مناسب 

NNFI  9/1باالتر از  مناسب 1 

CFI 9/1باالتر از  مناسب 1 

RMSEA  1/1کمتر از  136/1  مناسب 

GFI  9/1باالتراز  92/1  مناسب 

AGFI  1/1باالتر از  16/1  مناسب 

PMR رهرچه کوچکتر و نزدیک به صف  121/1  مناسب 

IFI  9/1باالتر از  مناسب 1 

 
3کوچکتر از   11/1  مناسب 

 آزمون فرضیات پژوهش:5جدول

 نتیجه R square Sig R متغیر وابسته متغیر مستقل

 تایید .726 000. .523 نوآوری فرآیند گراییمشتری

گراییمشتری .491 نوآوری محصول   111.  673.  تایید 

.461 نوآوری فرآیند رقیب گرایی  111.  679.  تایید 

.542 نوآوری محصول رقیب گرایی  .000 733.  تایید 

یهماهنگی بین بخش .517 نوآوری فرآیند   .000 611.  تایید 

یهماهنگی بین بخش محصولنوآوری    512.  .000 715.  تایید 

 

 نتیجه سوال اصلی تحقیق -9-4
یر بازارگرایی و بین دو متغ Tمقدار آماره2با توجه به شکل       

 51/2تا مثبت  51/2بازه منفی  از خارجباشد که می 49/5نوآوری، 

ایی بر نوآوری ، بنابراین، این فرضیه که بازارگرقرار گرفته است

در  بازارگرایی متغیر دهد کهنشان می شود وتاثیر ندارد رد می

و  دارد و مثبت تأثیر معنادار نوآوریبر متغیر  %99سطح اطمینان 

در کسب و کارهای کوچک بازارگرایی باعث افزایش نوآوری  متغیر

شود. به عبارت دیگر با افزایش سطح بازارگرایی سطح و متوسط می

 نوآوری نیز افزایش خواهد یافت.
 

(مدلسازی معادالت ساختاری مدل مفهومی تحقیق )معناداری ضرایب: 2لشک  

 موانع و محدودیت های تحقیق  -11

 معناداری دوطرفه شاخص ها

.237 هماهنگی بین بخشی  

.215 مشتری گرایی  

.194 رقیب گرایی  

.156 نوآوری محصول  

.111 نوآوری فرآیند  
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هایی روبرو است. این هر تحقیقی با موانع و محدودیتشک بی      
تحقیق نیز در طی مراحل خود با موانعی روبرو بوده است که به 

 ترتیب به برخی از مهمترین آن ها اشاره می کنیم.

  مفاهیم برخی از گویان باآشنایی پاسخعدم 

 اندک بودن سابقه تحقیقاتی در این زمینه در ایران 
 باالخص در صنعت بانکداری

 در نظر نگرفتن متغیرهای تعدیل کننده در مدل 

 پیشنهادات اجرایی  -11

تا با  بایستمیی حیات موفق خویش هر سازمان برای ادامه       

 اصلی مدیران باید به دو نکتهنوآوری درآمیزد. پیش از هرچیز 

مدت نوآوری در بهبود توان رقابتی کوتاه ، یک،توجه داشته باشند

به دست  جهتدو،  ند و کارایی بانک را افزایش دهند.خود بکوش

های مستمر را شناسایی آوردن پیروزی پایدار، مکان و زمان نوآوری

 کنند.

ه بازارگرایی با توجه به مدل و موضوع این تحقیق، روشن است ک 

قابل تاثیری مثبت بر نوآوری دارد. از این رو توجه به آن غیر

چه بازارگرایی را پوشی است. بایست توجه داشت که آنچشم

یعنی هماهنگی همزمان به سه بعد آن  کند توجهتعریف می

است و باید در نظر داشت  گراییگرایی و مشتریبخشی، رقیببین

ه نوآوری پایدار دست یافت که به توان بکه تنها زمانی می

و هماهنگی مناسبی در میزان  داشته بستگی این سه بعد تاکیدهم

-میتوجه به هریک به کار بست. مدیران بانک حکمت ایرانیان 

به ساختار سازمانی و  ابتدادر نظر داشته باشند که بایست 

 های اولیهها، به عنوان زمینههای داخلی و هماهنگی بخشفرآیند
جا گیری نوآوری، توجه کافی داشته باشند. این موضوع از آنشکل

گیرد بلکه زمینه و یابد که نوآوری در خال صورت نمیاهمیت می

ست که نوآوری را تشویق و به تبع آن ی آن وجود فرهنگیالزمه

هاست. به عبارت دیگر تا زمانیکه بانک نتواند به صورت پذیرای ایده

توان انتظار منابع سازمان استفاده کند، نمیبهینه و هماهنگ از 

گرایی بتواند به طور موثری در گرایی و رقیبداشت که مشتری

اوری نقش داشته باشد. کاهش تمرکز و پیچیدگی سازمانی، خلق نو

ها و ، بها دادن به ایدههای بخشو ایجاد انگیزه در همه تشویق

ی در تحریک نوآوری تواند عواملی اساسشناسایی افراد کلیدی می

 باشد.

باشند که براساس آن هر عضو  داشته فرهنگی باید ،مدیران مولد

یابد، و خود و کارش را ارزشمند می بداندخود را متعلق به سازمان 

و هدف سازمان را مغایر با  داشتهای باال برای ارائه ایده انگیزه

. مدیران بایست به رضایت کارکنان اهمیت نشمارداهداف خود 

ها ها، انگیزهگیرد جز با شناخت تواناییدهند. این مهم صورت نمی

و ارزش هر یک از کارکنان برای سازمان. از خاطر نباید دور داشت 

است و میزان آن در هر یک از افراد  که رضایت مفهومی ذهنی

کننده در خلق  متفاوت است. موضوع مهم دیگر که  نقشی تعیین
های فکر است. تشکیل چنین اتاق فکری نوآوری دارد، تشکیل اتاق

شود که مدیران های متنوع منجر میآوری و خلق ایدهبه جمع

ها و با توجه به امکانات در دسترس، به توانند با بررسی ایدهمی

ها اقدام کنند. از این مهم نباید به سادگی گذشت سازی آنپیاده

ها تقریبا خدمات مشابهی ارائه ر صنعت بانکداری که بانکچرا که د

ست دشوار. اتاق فکر دهند، یافتن راهی برای ایجاد تمایز کاریمی

از دو بعد برای بانک سودمند است. یکی مشارکت دادن کارکنان 

که شود. دوم اینکه باعث ایجاد احساس مهم بودن و رضایت می

های زیادی ، با حداقل هزینه ایدهنبانک از منابع خود، یعنی کارکنا

ی دیگر پایش و زیر نظر داشتن رقیبان آورد. نکتهبه دست می

های نوآوری را کاهش داده و در اتخاذ ای هزینهاست. چنین رویه

 بانک بتواند کند. زیرا ممکن است تصمیمات استراتژیک کمک می

مناسب در زمان نوآوری رقبا را با اندکی تغییر به شکل دیگری 
 دهد.بردای قرار مورد بهره

غفلت نباید کرد که نظام بانکی برای بهبود شرایط کسب و کار 

عیت صورت همزمان است: وض بهخود نیازمند بررسی چند موضوع 

ها. این عوامل همواره سرمایه و بانک های پول،جهانی اقتصاد، بازار

اورد دستای دارد. حداقل های داخلی تاثیر عمدهوضعیت بانکبر 

تحقیق و پیمایش در وضعیت صنعت بانکداری در کشورهایی با 

ی مشابه این است که به ساختار سیاسی و بازار پول و سرمایه

ها به نیازهای مشتریان و چگونگی برخورد های آنکارها و پاسخراه

های تکنولوژیک آگاه ها با شرایط سیاسی جهانی و پیشرفتآن

  گردیم.

مشتریان جدید، یا حفظ مشتریان فعلی، افزایش  نوآوری به جذب

این، کند. بنابری بازارهای هدف کمک میسودآوری و یا توسعه

گرایی توجه خاص داشت. روشن است که بایستی به نقش مشتری

یک نوآوری هراندازه هم بدیع باشد در صورت برآورده نساختن 

ن خورد. از سوی دیگر مشتریانیازهای مشتریان شکست می

توانند منبعی مهم برای نوآوری باشند. توجه به نیازهای آشکار می

تواند راه را برای می اعضا و تالش در یافتن نیازهای پنهانمشتریان 

های مطمئن هموار سازد. مدیران بانک همواره باید در حال نوآوری

ند و چگونه خواهپاسخ به این پرسش باشند که مشتریان چه می

 نمود.فع این نیازها بهتر از رقیبان عمل برای ر توانمی

با توجه به موضوع و اهداف این تحقیق، خالصه پیشنهادات محقق 

های خود، شناسایی افراد اند از : تشویق کارکنان به ابراز ایدهعبارت

کلیدی، ایجاد اتاق فکر، تالش برای افزایش رضایتمندی کارکنان، 

پایش بازار جهانی توسعه،  گذاری در بخش تحقیق وسرمایه

های رقبا، تالش برای شناسایی بانکداری و استراتژی سرمایه،
گویی مناسب و متمایز نسبت به سایر نیازهای مشتریان و پاسخ

 رقبا.
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 پیشنهادات برای مطالعات آتی  -12

از آنجایی که بازارگرایی به عوامل زیادی وابسته است و نتایج    

داده است که عواملی مثل مطالعات در کشورهای مختلف نشان 
بافت فرهنگی، محیط سیاسی، شرایط اقتصادی، شرایط بازار، نوع 

ای مدیران، بافت هصنعت، سطح رقابت و نوع مشتریان، نگرش

. بنابراین به محققین تواند بر بازارگرایی موثر باشدسازمانی و... می

مختلف شود تاثیر این عوامل بر بازارگرایی را در صنایع پیشنهاد می

تری نسبت به آن به مورد سنجش قرار دهند تا دید واقع بینانه

 دست آید.

توان ری و بازارگرایی دو سویه است، میاز آنجا که رابطه میان نوآو

به منظور بررسی میزان تاثیر نوآور بودن شرکت بر درجه  پژوهشی

 بازارگرایی آن ها انجام داد. 

های مختلف بر اساس متغیر شود که تاثیر بازارگراییپیشنهاد می

گر و های تعدیلسنجیده و نوع و میزان آنها بررسی شود و متغیر

کنترل کننده شناخته شود تا بر این اساس تاثیر بازارگرایی بر 

 های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.نوآوری در محیط

است. در این تحقیق تنها دو بعد برای نوآوری در نظر گرفته شده 

توان تاثیر بازارگرایی را بر روی ابعاد و در تحقیقات آتی می بنابراین

 انواع بیشتری از نوآوری مورد بررسی قرار داد. 
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