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قابلیت مشتریمحوری و مزيت رقابتی با نوآوری ارائه خدمات
فاطمه بیات ،ک ارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید
بهشتی ،تهران ،ایران
بهروز قلیچ لی ،9استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
اکبر عالم تبریز ،استاد دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت9911/99/39 :

تاریخ پذیرش9911/71/39 :

چکیده
در محیط رقابتی امروز با افزایش روزافزون رشد خدمات در شرکتها ،اهمیت درک نوآوری
ارائه خدمات و شیوههای بهبود آن افزایش یافته است .با توجه به تحوالت صنایع و گرایش
آنها به سوی رقابتپذیری ،توجه به نوآوری خدمات برای کسب مزیت رقابتی پیش از پیش
اهمیت یافته است .هدف این مقاله بررسی نقش قابلیت مشتریمحوری و نوآوری ارائه
خدمات در مزیت رقابتی پایدار است .در این پژوهش  965نفر از سرپرستان شرکتهای
صنایع غذایی استان زنجان در چارچوب چهار فرضیه ،مورد با روش توصیفیِ پیمایشی
بررسی قرار گرفت .یافتههای این پژوش نشان میدهد که قابلیت مشتریمحوری و نوآوری
ارائه خدمات در مزیت رقابتی پایدار تأثیر مثبت و معناداری دارد .همچنین نوآوری ارائه
خدمات نقش میانجی در رابطه میان قابلیت مشتریمحوری و مزیت رقابتی پایدار بازی
میکند .لذا مدیران هر قدر توجه بیشتری به نیازهای مشتریان در نوآوری ارائه خدمات
داشته باشند ،میتوانند در مقایسه با رقباء به مزیت رقابتی و عملکرد برتر دست یابند.
کلمات کلیدی :قابلیت مشتریمحوری ،مزیت رقابتی پایدار ،نوآوری در ارائه خدمات.

 -9نویسنده مسئولb_ghlichlee@sbu.ac.ir :
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مقدمه
وجه مشخصه محیط کسبوکار امروز ،تغییر ،پیچیدگی و رقابت بسیار است
(لندزبرگن و ولکن .)3779 9،در این محیط ،نوآوری بهمنزله استراتژی اثربخش به
شمار میرود و به شرکتها اجازه میدهد در بازار رقابتی باقی بمانند (تاگور و
هیل .)3799 3،در سالهای اخیر ،ضرورت نوآوری در صنایع تولیدی وخدماتی به-
خوبی شناخته شده است (وانگ و همکاران .)3795 9،اخیراً در صنایع تولیدی به سبب
محدودیت تدریجی نوآوری در محصوالت ،بر نوآوری خدمات تأکید میشود (نرو و
همکاران .)3794 4،شرکتها بیشتر در زمینه خدمات با هم به رقابت میپردازند و
نوآوری در خدمات فراتر از نوآوری محصول رفته است .بنابراین شرکتها بهمنظور
خلق ارزش برای مشتری و نیز ایجاد تجربهای متمایز برای مشتریان به نوآوری در
ارائه خدمات میپردازند ،تا بهواسطه ایجاد دلبستگی در مشتریان ،به عملکرد برتر و
مزیت رقابتی پایدار دست یابد (ورما و جاسیما .)3794 6،در این زمینه ورما و
جاسیما ( )3794بیان میکنند که پیشینه پژوهش در این حوزه ،توانمندی منابع
نامشهود را در نوآوری خدمات نادیده گرفته است (ورما و جاسیما.)3794 ،
نتایج پژوهشهای نوآوری نشاندهنده تمایل فزآینده مشتریان برای نوآوری است که
این تقاضای مشتریان میتواند منجر به ایجاد نتایج مفید و سودمند در زمینه نوآوری
گردد (انینگ دورسون .)3795 ،5در واقع توجه به مشتری محرک خوبی برای نوآوری
است (وانگ و همکاران .)3795 ،با توجه به انتظارات در حال افزایش مشتریان،
مشتری محوری به یک فرصت استراتژیک برای ایجاد ارزش در شرکتها تبدیل شده
است .از آنجا که مشتریمحوری ارزش منحصر به فرد برای اشخاص ایجاد میکند،
مشتریان تمایل دارند تا هزینه آن را پرداخت کنند .متعاقباً درآمد حاصل از فروش
محصوالت و خدمات سفارشی شده میتواند افزایش یابد و مانع رفتن مشتریان به
سمت رقبای شرکت گردد (هانگ و همکاران.)3794 ،
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شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان بهمنظور ایجاد شهرکهای صنعتی با هدف
استقرار و ساماندهی صنایع در سال  9951تأسیس و فعالیت خود را با  9شهرک
صنعتی آغاز نمود .این شرکت هم اکنون دارای  37شهرک و ناحیه صنعتی مصوب
است .شرکتهای صنایع غذایی در این شهرکها بهصورت غیرمتمرکز فعالیت میکنند
که در مجموع شامل  99شرکت و  357سرپرست است .استان زنجان در صنایع
غذایی جایگاه مهمی در کشور دارد .در همین راستا ،در صنایع غذایی که از
فناوریهای نسبتاً بهروز شدهای استفاده میگردد جهت حفظ مزیت رقابتی ،یکی از
دغدغه های مهم ،نوآوری خدمات و استقرار نظام نوآوری است .برخالف دهههای
گذشته ،امروزه تغییر و نوآوری در بازار رقابتی متداول شده است و شرکتها باید یا
نوآوری را انتخاب کنند یا از میدان رقابت خارج شوند که موجب ترک خدمت کارکنان
و رکورد در سازمان میشود .آنچه که در این مطالعه مورد سؤال قرار گرفته این
است که آیا نوآوری در ارائه خدمات میتواند نقش میانجی را در رابطه بین قابلیت
مشتریمحوری و مزیترقابتی پایدار را ایفاء کند.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در این بخش متغیرهای پژوهش تعریف شدهاند ،مبانی نظری درباره رابطه بین
متغیرها ارائه شده است و در ادامه هر بخش فرضیات پژوهش و در نهایت مدل
مفهومی پژوهش آورده شده است.
قابلیت مشتریمحوری .در نگرش سنتی ،سودآوری مهمترین دغدغه در سازمانها
بود .ولی در رویکرد نوین ،مشتری ،خواستهها و رضایت او سرلوحه تمام برنامههای
سازمان است (فرانک و همکاران .)37979،امروزه سازمانها باید مشتریان را به
منظور خلقکنندگان مشترک ارزش برای سازمانها بدانند به جای اینکه مشتریان را
نیروی خارجی و یا کمکی قلمداد کنند (وارگو و لوش .)3774 ،.مشتریان سرمایه
سازمانها هستند .تداوم حیات و موفقیت هر سازمان بستگی به نگرش و عملکرد
سازمانها نسبت به مشتریان دارد .بنابراین برنامهریزی برای درک نیازهای آتی
مشتریان ،برآورده کردن این نیازها و همچنین ارائه محصوالت فراتر از انتظارات
مشتریان به استراتژی بسیاری از شرکتهای پیشتاز دنیا مبدل شده است (براوون
Franke
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وهمکاران .)3773 9،تعاریف مختلفی از مشتریمحوری صورت پذیرفته است برای
مثال ،امروزه مشتریمحوری رفتار با مشتریان بهمنزله افرادی منحصربهفرد در
ارائه محصوالت و خدمات تعریف میشود (فرانک و همکاران .)3797 3،لذا قابلیت
مشتریمحوری عامل کلیدی در درک مشتری از کیفیت خدمات است (هانگ و
همکاران .)3794 ،قابلیت مشتریمحوری به شرکتها جهت برآوردن دقیق نیازهای
مشتریان کمک میکند .از طریق مشارکت مشتریان ،شرکتهای مشتریمحور
نیازهای مشتریان را درک کرده و اطالعات مربوطه را به آنچه که مشتریان خواهان
آن هستند تبدیل میکنند .بنابراین قابلیت مشتریمحوری یک منبع حیاتی و مؤثر برای
شرکتها برای دستیابی به عملکرد برتر است (هسیه و هسیه.)3796 ، .
نوآوری ارائه خدمات .با افزایش سطوح رقابت در سازمانها ،استفاده از
استراتژیهای نوآوری برای کسب مزیت رقابتی جایگاه ویژهای یافته است (نیومن و
همکاران .)3795 9،در سالهای اخیر پژوهش در زمینه نوآوری خدمات افزایش یافته
است (دامانپور و همکاران .)3771 4،نوآوری خدمات اشاره به خدمات جدید یا بهبود
یافتهای دارد که از طریق آن مشتریان بتوانند به اهدافشان برسند (بیلیو و

همکاران6،

 3795؛ ویتل و همکاران .)3795 ،نوآوری خدمات شامل ارائهدهنده خدمات ،ارتباط با
مشتری ،سیستم ارائه خدمات و گزینههای تکنولوژی است (رندهاوا و

اسکرری5،

 .)3796نوآوری خدمات ،معرفی ایدهها ،رویکردها یا فرآیندهای جدید و خالقانهای
است که از طریق بهبود بهرهوری و رضایت مشتری ،نتایج اقتصادی را به دنبال دارد
(بیلیو و همکاران.)3795 ،
مزيت رقابتی پايدار .تعاریف پیشین از مزیت رقابتی اغلب بر شاخصهایی مانند
سودآوری ،بهرهوری و سهم بازار تمرکز داشته است و مزیت رقابتی بهمنزله پایهای
برای دستیابی به عملکرد برتر محسوب میشد .مزیت رقابتی بهمنزله توانایی شرکت
برای بهبود کیفیت محصوالت خود ،کاهش هزینههای محصوالت و یا افزایش سهم
بازار و یا سود تعریف میشد (ساچیترا .)3791 1،امروزه ،مزیت رقابتی پایدار به
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مثابه عملکرد برتر نسبت به رقبا در طی یک مدت طوالنی تعریف میشود

(ایوانز9،

 .)3795این عملکرد برتر در برخی از شرکتها دارای عوامل خاص و غیرقابل تقلید
است که نتیجه آن برتری نسبت به رقبا است .این مهارتها و داراییهای منحصر به
فرد ،منابع مزیت رقابتیاند (بهرادویچ و همکاران .)3796 3،سازمانها میتوانند با
کسب منابع و قابلیتهای ارزشمند ،مزایای رقابتی ایجاد کنند .بهدست آوردن چنین
منابعی منجر به ایجاد ارزش پایدار برای آن سازمان میشود (سعید و

همکاران9،

.)3795
قابلیت مشتریمحوری و مزيت رقابتی پايدار .امروزه درک نیازهای مشتریان و
ارائه خدمات بیشتر بهمنزله عاملی در جهت تعیین موفقیت و شکست شرکتها
محسوب میشود (یانگ اهن و همکاران .)3779 4،پژوهشها در زمینه مدیریت
استراتژیک نشان میدهد استراتژی مشتریمحوری ،مزیت رقابتی منحصر به فردی
را برای شرکتها فراهم میکند (هانگ و همکاران .)3794 ،بنابراین شرکتهای
مشتریمحور ،مزیت رقابتی جدیدی را جهت برآوردن نیازهای مشتریان بهدست
میآورند که از بین بردن این مزیت رقابتی برای رقبا بسیار مشکل ساز است (زنگ و
چین .)3771 6،نینه )3791( 5در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که
مشتریگرایی میتواند عملکرد کسبوکار را بهبود ببخشد و سازمانها بهتر است
رویکرد مشتریگرایی را بهمنزله یک هدف استراتژیک در دستیابی به عملکرد بهینه
در کسبوکارخود دنبال کنند .چرقالیزاده و تیرر )3791(1در یافتههای خود اشاره
دارند که کیفیت ارتباط با مشتری ،مزیت رقابتی را ارتقاء میدهد و کیفیت ارتباط با
مشتری ،ارتباط بین شایستگی مدیریت و مزیت رقابتی را میسر میسازد .هسیه و
هسیه ( )3796نیز در پژوهشهای خود به این نتیجه رسیدند که قابلیت
مشتریمحوری تأثیر مثبتی بر عملکرد رقابتی نوآوری خدمات دارد .در این پژوهش
همچنین تأثیر مثبت رابطه مشتریمحوری بر عملکرد رقابتی خدمات و درک عملکرد
نوآورانه خدمات تأیید شده است همانند پژوهش لوش و همکاران ( )3771که نشان
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میدهد شرکتهای که توانایی پاسخگویی بهتر به نیازهای مشتریان از طریق خدمات
مشتریمحور را دارند میتوانند به موفقیتهای بیشتری در بازار دست یابند .بنابراین
میتوان فرضیه زیر را شکل داد:
فرضیه  :9قابلیت مشتریمحوری تأثیر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی پایدار دارد.
قابلیت مشتریمحوری و نوآوری ارائه خدمات .امروزه استراتژی مشتریمحوری
بهمنزله رویکردی جدید در ارائه خدمات معرفی شده است (والف و زنگ.)3795 ،
شرکتهای مشتریمحور اطالعات فراوانی در مورد مشتریان جمعآوری میکنند .لذا
مشتریمحوری در خدمات میتواند به تنهایی یک معیار مهم برای کیفیت خدمات
باشد (هانگ و همکاران .)3794 ،نتایج نوآوریهای ارائه شده توسط شرکتهای
مشتریمحور بهدلیل توجه فراوان به نیازهای مشتریان در ارائه خدمات ،برای
مشتریان جالب توجه است .همین رویکرد میتواند منجر به دریافت پیشنهادات فراوان
و تقویت نگرش مثبت نسبت به شرکت گردد .باتوجه به نظریه نوآوری
راگرس ،)3779(9مشتریان وفادار ممکن است نوآوران بالقوه یا پیشگامان ارائه
خدمات جدید باشند .بنابراین ،حفظ رابطه خوب با مشتریان منبع حیاتی برای موفقیت
نوآوری خدمات است (هسیه و هسیه .)3796 ،در این میان میتوان به پژوهش هسیه
و هسیه ( )3796اشاره کرد که بیان میکنند قابلیت مشتریمحوری باعث بهبود
عملکرد رقابتی نوآوری خدمات میشود و بهواسطه روابط خوب با مشتریان،
نوآوری خدمات بهبود داده میشود و شرکتها با این قابلیت بهتر میتوانند به
نیازهای مشتریان در ارائه خدمات پاسخ دهند .همچنین ورما وجاسیما ( )3794به این
نتیجه رسیدند که بازارگرایی و مشتریمداری در ارائه نوآوری خدمات برای شرکت
تأثیر مثبتی دارد .گرسیف و نگرن ( )3797بیان میکنند که ارائه خدمات برتر جزء
عواملی است که در ایجاد دلبستگی در مشتریان مؤثر بوده ،در نتیجه عاملی برای
عملکرد بهتر در شرکتها محسوب میشود .میتریگا و کاتریچز ( )3797در پیشینه
بازاریابی رابطه ،شواهدی که ایجاد همکاری با مشتریان برای نوآوری خدمات مفید
است فراهم میکنند و اشاره دارند به اینکه ایجاد روابط بهتر با مشتریان میتواند
منجر به نگرش و وفاداری در مشتریان جهت بهبود خدمات جدید شود .براساس این
استدالل میتوان فرضیه زیر را شکل داد:
Rogers
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فرضیه  :3قابلیت مشتریمحوری بر نوآوری ارائه خدمات تأثیر مثبت و معناداری
دارد.
نوآوری ارائه خدمات و مزيت رقابتی پايدار .کلید موفقیت مزیت رقابتی ،ارائه
خدمات با کیفیت برتر متناسب با نیاز مشتری است (راجی و زینال .)3791 9،قابل
توجه این که بیش از  17درصد تولید انبوه داخلی اقتصاد جهانی ( )GDPاز بخش
خدمات بهدست آمده است (چین و همکاران .)3795 ،الوالک و رایت در کتاب اصول
مدیریت و بازاریابی خدمات ،به این نکته اشاره کردهاند که نوآوری در خدمات را
میتوان بهمنزله مکانیزمی جدید درنظر گرفت که موقعیت رقابتی شرکت را بهبود
بخشیده و تسهیالتی را به مشتریان ارزشمند ارائه میدهد (ورما و جاسیما.)3794 ،
طبق پژوهش پراجکو و اوکی )3795(3مزیت نوآوری خدمات همبستگی مثبتی با
عملکرد تجاری دارد .طبق پژوهش ورما و جاسیما ( )3794نوآوری در ارائه خدمات،
مزیت رقابتی پایدار را بهبود میدهد و در رابطه بین نوآوری در ارائه خدمات بر
مزیت رقابتی پایدار نقش میانجی مشتری مداری به اثبات رسیده است .گرسیف و
نگرن ( )3799در پژوهش خود بیان میکنند که ارائه خدمات برتر جز عواملی است که
در ایجاد دلبستگی در مشتریان مؤثر است در نتیجه این عامل باعث مزیت رقابتی
برای شرکت میشود .اوکی و مریز ( )3771تأثیر مثبت انواع نوآوری بر عملکرد
سازمانی را نشان میدهد .در واقع این پژوهش نشان میدهد که شرکتهای کوچک و
متوسط تمایل دارند بیشتر بر نوآوری تدریجی تمرکز داشته باشند تا نوآوری
بنیادی .براین اساس میتوان فرضیه زیر را شکل داد:
فرضیه  :9نوآوری ارائه خدمات تأثیر مثبت و معناداری بر مزیت رقابتی پایدار دارد.
قابلیت مشتریمحوری ،نوآوری ارائه خدمات و مزيت رقابتی پايدار .همانطور که
قبالً به آن اشاره شد ،فرضیه دوم نشانۀ این است که قابلیت مشتریمحوری بر
نوآوری ارائه خدمات تأثیر مثبتی خواهد داشت و فرضیه سوم نیز بیان میکند که
نوآوری ارائه خدمات بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر مثبت و معناداری خواهد داشت.
این دو فرضیه بین قابلیت مشتریمحوری با نوآوری ارائه خدمات و نوآوری ارائه

Raji & Zainal
Prajogo& Oke

1
2
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خدمات با مزیت رقابتی پایدار رابطه برقرار میکند این بدان معناست که در رابطه با
قابلیت مشتریمحوری و مزیت رقابتی پایدار پایدارفرضیهای غیرمستقیم وجود دارد.
بنابراین نوآوری ارائه خدمات نقش متغیر میانجی را در رابطه بین متغیر مستقل که
قابلیت مشتریمحوری است با مزیت رقابتی پایدار که یک متغیر وابسته است بازی
میکند .پژوهشها نشان میدهد که نوآوری ارائه خدمات تحت تأثیر قابلیت
مشتریمحوری است ،در حالی که نوآوری ارائه خدمات عنصری اساسی برای به-
دست آوردن سود در رابطه است .در واقع قابلیت مشتریمحوری به نوآوری ارائه
خدمات بهوسیله اعضای سازمان برای بهدست آوردن مزیت رقابتی پایدار تبدیل
میشود .بنابراین میتوان فرضیه زیر را شکل داد:
فرضیه  :4نوآوری ارائه خدمات از طریق قابلیت مشتریمحوری تأثیر مثبت و
معناداری بر مزیت رقابتی پایدار دارد.
باتوجه به فرضیههای بیان شده ،مدل مفهومی را میتوان به صورت شکل  9نشان
داد.

شکل  -9مدل مفهومی پژوهش

روش شناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش پژوهش ،توصیفی و
پیمایشی است .بهمنظور جمعآوری دادههای مورد نیاز این پژوهش و اندازهگیری
متغیرهای این مدل از روش پرسشنامه استفاده شده است .جامعه آماری این پژوهش
را سرپرستان شرکتهای فعال در صنایع غذایی واقع در شهرکهای صنعتی استان
زنجان به تعداد  357نفر تشکیل میدهد که شامل  99شرکت است .تعداد نمونه مورد
استفاده در این پژوهش توسط فرمول نمونهگیری کوکران میزان  966نفر محاسبه
گردید .از این رو پرسشنامه های این پژوهش در میان  357نفر از سرپرستان 99
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شرکت فعال در صنایع غذایی استان زنجان توزیع شد که در مجموع فقط دادههای
 965پرسشنامه عودت داده شده مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای اندازهگیری
متغیر قابلیت مشتریمحوری از مقیاس هسیه وهسیه ( ،)3796برای اندازهگیری متغیر
نوآوری ارائه خدمات از مقیاس بیلیو و همکاران ( )3795و برای اندازهگیری متغیر
مزیت رقابتی پایدار از مقیاس ورما و جاسیما ( )3794استفاده شد (جدول  .)9نگرش
پاسخدهندگان روی طیف  6امتیازی کامالً موافق ( )6تا کامالً مخالف ( )9اندازهگیری
شد .بهمنظور سنجش قابلیت پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
(جدول  ،)4جهت تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیهها از مدل معادالت ساختاری
و نرمافزارهای  SmartPLSو  SPSSاستفاده شده است.
جدول -9متغیرها و مؤلفههای آن
متغیر
قابلیت

مولفه ها
 :X 1تعیین مشتریان هدف

مشتری

 :X2ارائه خدمات و محصوالت مطابق با خواسته مشتریان

محوری

 :X3شناسایی فرصتهای بازار از طریق نیازهای مشتریان

نوآوری
ارائه
خدمات

منبع
هسیه و
هسیه()3796

 :X4ارائه مزایای ویژه
 :X5ارائه خدمات متمایز از رقبا
 :X6نوآورانه بودن خدمات

بیلیو و
همکاران()3795

:X7ارائه کیفیت متمایز از رقبا
 :X8کسب مزیت رقابتی در نتیجه فعالیتهای نوآورانه
 :X9سیستم ارائه خدمات نوین در ایجاد بازار جدید

مزيت

 :X10موفقیت بلند مدت کسبوکار در نتیجه اجرای برنامه خدمات جدید

رقابتی

 :X11سیستم ارائه خدمات نوین در استفاده بهترازمنابع

پايدار

 :X12سیستم ارائه خدمات نوین در اهرم فروش سایر محصوالت و خدمات

ورما و
جاسیما()3794

 :X13سیستم ارائه خدمات نوین در ورود مشتریان جدید
 :X14سیستم ارائه خدمات نوین در حفظ مشتریان موجود

تحلیل دادهها و يافتهها
دادههای جمعیتشناختی نشان داد که  19درصد از پاسخگویان مرد و  1درصد از
پاسخگویان زن است .همچنین  4329درصد از پاسخگویان دارای مدرک دیپلم و
پایینتر و  9521درصد دارای مدرک فوق دیپلم و  9329درصد دارای مدرک
کارشناسی و  1درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالترهستند .این اطالعات در
جدول  3نشان داده شده است:
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جدول  -0آمار جمعیتشناختی
گروه

تحصیالت

جنسیت
مرد

زن

دیپلم و پایینتر

فوق دیپلم

لیسانس

فوق لیسانس

تعداد

943

94

55

35

67

94

درصد

19

1

4329

9521

9329

1

در جدول  9تحلیل آماری متغیرهای پژوهش گزارش شده است.
جدول -9بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش
متغیرها

تعداد افراد

میانگین

انحراف استاندارد

قابلیت مشتریمحوری

965

9/971

7/1346

نوآوری ارائه خدمات

965

9/319

7/1999

مزيت رقابتی پايدار

965

9/964

7/1951

با توجه به جدول  ،9متغبر قابلیت مشتریمحوری با میانگین  9/971بیشترین میانگین
را در بین متغیرها دارد و نوآوری ارائه خدمات با میانگین  9/319پایینترین میانگین
در میان متغیرها دارد و مزیت رقابتی پایدار نیز میانگین  9/964گزارش شده است.
جدول -4آزمون گواموگروف -اسپیرنوف
متغیر

آماره آزمون

سطح معناداری آزمون

نتیجه

قابلیت مشتریمحوری

7 .957

77 .7

غیر نرمال

نوآوری ارائه خدمات

7 .966

77 .7

غیرنرمال

مزیت رقابتی پایدار

7 .951

77 .7

غیرنرمال

مطابق جدول ،4توزیع متغیرها دارای توزیع غیرنرمال هستند .بهمنظور بررسی
فرضیات پژوهش از رویکرد معادالت ساختاری با نرمافزار  Smart PLSاستفاده شده
است.
در جدول  6شاخصهای برازش مدل نشان داده شدهاند:
جدول – 2شاخصهای برازش مدل
شاخصها

میانگین واريانس استخراجی

پايايی ترکیبی

آر اسکوئر

آلفای کرونباخ

نتیجه

قابلیتمشتری محوری

7/611

7/173

-

7/195

مطلوب

نوآوری ارائه خدمات

7/679

7/111

7/696

7/151

مطلوب

مزيت رقابتی پايدار

7/671

7/116

72553

7/197

مطلوب
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جدول -2شاخصهای برازش مدل
حشو9

شاخصها

شاخص

قابلیتمشتریمحوری

7/911

7/911

72611

نوآوری ارائه خدمات

7/316

7/379

72679

مزيت رقابتی پايدار

7/391

7/945

72671

(باالتر GOF)7/95

شاخصهای

اشتراک0

مقادير

اشتراکی9

7/633

نتیجه
مطلوب
مطلوب
مطلوب
مطلوب

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ  7 .1است ،مشخص میشود که
متغیر پنهان مورد بررسی در وضعیت مطلوب قرار دارند .برای بررسی روایی
همگرایی از شاخص ( AVEمیانگین واریانس استخراجی) استفاده شده است .با توجه
به اینکه مقدار مناسب برای این شاخص مذکور  7 .6است ،مشخص میشود که
متغیرهای پنهان (سازه) مورد بررسی در وضعیت مطلوب قرار دارند .معیار
آراسکوئر نشان دهندهتأثیر متغیر برونزا (متغیر مستقل) بر متغیر درونزا (متغیر
وابسته) است .سه مقدار  7299 ،7291و  7251بهمنزله مالک برای مقادیر ضعیف،
متوسط و قوی در نظر گرفته میشود .برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از بررسی
اعتبار که شامل شاخص بررسی اعتبار اشتراک و شاخص بررسی اعتبار حشو یا
افزونگی است ،استفاده شده است .شاخص اشتراک–کیفیت ( که مدل استو-گیسر نیز
گفته میشود) ،کیفیت اندازهگیری هر بلوک را میسنجد .شاخص حشو با در نظر
گرفتن مدل اندازهگیری ،کیفیت مدل ساختاری را برای هر بلوک درونزاد اندازه گیری
میکند .مقادیر مثبت این شاخصهای نشانگر کیفیت مناسب و قابل قبول مدل
اندازهگیری و ساختاری است .در جدول  5مقادیر هریک از شاخصهای متغیرهای
مستقل و وابسته آورده شده است .همانطور که مشاهده میشود شاخصهای
مشتریمحوری و نوآوری ارائه خدمات و مزیت رقابتی پایدار مثبت و بزرگتر از
صفر است .لذا مدل با تکیه بر این شاخصها مورد تأیید است .با توجه به مقادیر
مذکور میزان شاخص ( GOFبرازش کلی) برابر با  7/633است که با توجه به حد
استاندارد این شاخص ( )7/95مشخص میشود مدل در وضعیت مطلوب و مناسبی
برخوردار است .مدل طراحی شده در نرمافزار با توجه به مدل مفهومی پژوهش به
صورت شکل  3است .در این نمودار اعداد روی فلش نشاندهنده بار عاملی متغیرها
است .همچنین در شکل  9سطوح بارهای عاملی گزارش شده است:
1

CV red
CV com
3
Communality
2
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شکل  -0بررسی ضرايب مسیر سازهها و ابعاد مربوط

شکل -9سطح معناداری سازهها و ابعاد مربوط

بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی سؤاالت یک متغیر با آن سازه
محاسبه میشوند که اگر این مقدار برابر یا بیشتر از  724شود ،مؤید این مطلب است
که واریانس بین متغیر و سؤاالت آن از واریانس خطای اندازهگیری آن سازه بیشتر
است و پایایی در مورد آن مدل اندازهگیری قابل قبول است که در جدو ل  6بارهای
عاملی مدل پژوهش گزارش شده است:
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جدول  -1بارهای عاملی متغیرها
بارهای عاملی

نتیجه

متغیرهای پنهان

متغیرهای مشاهده شده

قابلیت

Cc1

721955

معنادار

مشتری محوری

Cc2

721616

معنادار

Cc3

725195

معنادار

نوآوری

Iso1

721763

معنادار

ارائه خدمات

Iso2

721979

معنادار

Iso3

721144

معنادار

Iso4

724161

معنادار

مزیترقابتی

SCA1

724413

معنادار

پایدار

SCA2

725193

معنادار

SCA3

721931

معنادار

SCA4

721341

معنادار

SCA5

721346

معنادار

SCA6

721134

معنادار

SCA7

721417

معنادار

آزمون فرضیات پژوهش .در آزمون فرضیات پژوهش و تحلیل معناداری روابط الگو
از ضرایب مسیر و سطح معناداری ( )t-valueاستفاده شده است(جدول  ..) 1در ادامه،
فرضیههای پژوهش با ضرایب مسیر و آماره  tمورد آزمون قرار گرفت .اگر مقدار
آماره  tبرای مسیری بیشتر از قدر مطلق  9/15باشد ،میتوان نتیجه گرفت که این
مسیر معنادار است و فرضیه مورد نظر در سطح خطای  7/76مورد تأیید قرار
میگیرد .جدول  1نتایج آزمون آماره  tرا نشان میدهد.
جدول  -2تبیین فرضیات
فرضیات

ضریب

خطای

مسیر

استاندارد

سطح معنا
داریt

نتیجه

قابلیت مشتریمحوری بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و

7./919

7/719

9/11

تأیید

قابلیت مشتریمحوری برنوآوری ارائه خدمات تأثیر مثبت

7./111

7/735

31/51

تأیید

نوآوری ارائه خدمات بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت و

7./654

7/715

5/699

تأیید

قابلیت مشتریمحوری بر مزیت رقابتی پایدار از طریق

7/654

7/741

99/6

تأیید

معناداری دارد
و معناداری دارد
معناداری دارد
نوآوری ارائه خدمات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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نتیجهگیری و پیشنهاد
نظر به هدف پژوهش ،آزمون مدل معادالت ساختاری نشان داد که مدل مفهومی
پژوهش حاضر از برازش مناسبی برخوردار است .تحلیلهای آماری نیز نشان داد که
قابلیت مشتریمحوری بر مزیت رقابتی پایدار تأثیر مثبت و معناداری دارد .درواقع
بیشتر مطالعات در زمینه مشتریمحوری نشان میدهد که واکنش مناسب به
خواستههای مشتریان از طریق استرتژیهای مناسب بازاریابی با موفقیت کسبوکار
بهطور مستقیم مرتبط است (داناوان و همکاران )3774 ،با توجه به پژوهشهای
صورت گرفته میتوان نتیجه گرفت مشتریمحوری استراتژی قابل پذیرش در ایجاد
مزیت رقابتی پایدار برای شرکتها است (هانگ و همکاران .)3794 ،.این یافته
همراستا با مطالعات پژوهشگرانی چون ورما و جاسیما ( ،)3794چرقالیزاده و تیرو
( )3791و هسیه و هسیه ( )3796است .لذا ،به مدیران شرکتهای صنایع غذایی
پیشنهاد میگردد از یک فرآیند تصمیمگیری باز استقبال کنند تا اشخاص بتوانند با
یکدیگر تعامل داشته باشند و ایدههای خود را بهصورت باز و صادقانه بیان کنند.
همچنین قابلیت مشتریمحوری بر نوآوری ارائه خدمات تأثیر مثبت و معناداری دارد.
طبق نظر مانسون ( ،)3779مصرفکنندگانی که فعاالنه در فرآیند نوآوری خدمات
شرکت میکنند پیشنهادات به مراتب باارزشتر و مبتکرانهتر ارائه میدهند (اوهن و
رندفلیشچ .)3797 ،9کارلوس پینهو (  )3771اشاره میکند رویکرد مشتریگرایی منبع
مهمی برای ایدهیابی است که بر انگیزههای مشتریان برای مشارکت در توسعه
محصول مؤثر است .بنابراین همواره پایش بازار و تحلیل آن ،توجه به مشتریان و
تغییرات آن در راستای توسعه نوآوری و ایجاد آن در شرکتها مهم است ،زیرا
کسبوکارهای موفق معموالً براساس ایدههای نوین شکل گرفتهاند و توجه به
تغییرات در ساختار ،اهداف و روابط بازار به پیگیری ایدههای مبتنی بر فرصت کمک
میکند .این یافته همراستا با مطالعات ورما و جاسیما( ،)3794هسیه و هسیه( )3796و
راگرس ( )3779است .بنابراین ،تغییر نگرش مدیران کسبوکارها در بحث نوآوری
خدمات و توجه بیشتر به مشتریان و نیازهای پنهان آنها در کنار بهرهگیری از دانش
مشتریان در فرآیند نوآوری و مشارکت آنها در این مراحل ضروری است .تدوین
استراتژیهای مناسب نوآوری ارائ ه خدمات و توجه هر چه بیشتر به مشارکت
O’Hem and Rindfleisch
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مشتریان در این فرآیند در کسب مزیت رقابتی پایدار بسیار مؤثر است در نتیجه
دسترسی آسان کاربران حتی در صورت خارج بودن از سازمان ،زمینه ارائه و
ویرایش پیشنهاد و دسترسی به آرشیو پیشنهادهای شخصی در سازمان میتواند
سازمان را دریافت پیشنهادهای بهتر کمک کند و این امر چرخه تعامل مدیران و افراد
را همواره متصل نگه میدارد و اجاز میدهد تا اشخاص در داخل و خارج سازمان
نسبت به مسائل سازمانی و ارائه راهکاری برای آن اندیشه کنند .از اینرو همواره
الزم است بازخوردهای مشتریان در کانون ارزیابیها و پیشبینیهای شرکت مانند
تحلیل و شناخت دقیق رقبا ،محاسبه سهم بازار ،تحلیل محیط خرد و کالن و محاسبه
چرخه عمر محصول و خدمت قرار گیرد.
نتایج تحلیل فرضیه سوم نشان داد که نوآوری ارائه خدمات در مزیت رقابتی پایدار
تأثیر مثبت معناداری دارد .لذا میتوان استدالل کرد که امروزه شرکتها با نوآوری
در ارائه خدمات خواهند توانست تا با متمایزسازی خود از رقبا ،جایگاه بهتری را در
بازار بهدست آورند .نتایج بهدست آمده از پژوهش ،همراستا با نظریات اسار و اسار
( )3793بیان میکند در صورتی که کارکنان رویکردهای نوآوری را بهمنزله ارزش و
هنجار بپذیرند و رویکردهای نوآوری بهمنزله یک فرهنگ در سازمانها گسترش یابد،
بر عملکرد کسبوکار تأثیر مثبت خواهد گذاشت .این یافته نیز با مطالعات
پژوهشگرانی همچون ورما و جاسیما ( ،)3794پراجکو و واکی ( )3795همسو است.
در نتیجه مدیران میتوانند اقدام به تشکیل تیمها و گروههای جهت معرفی بسترها و
زمینهها برای شکلگیری ایدههای جدید و فرهنگسازی درونسازمانی با هدف ارائه
خدمات بهتر به مشتریان کنند و در نهایت سامانه و قاعده برای بررسی و ارزیابی
طرحهای خالقانه تعریف کنند.
در نهایت نتایج نشان از تأثیر قابلیت مشتریمحوری در مزیت رقابتی پایدار از طریق
نوآوری ارائه خدمات دارد .در واقع ،قابلیت مشتریمحوری پیشنیاز نوآوری در ارائه
خدمات است و در افزایش مزیت رقابتی پایدار در سازمان مؤثر است .نتایج بهدست
آمده از پژوهش همراستا با نظر تسای )3799( 9که بیان میکند سازمانی که نوآوری
دارد با نوآوری در ارائه خدمات خواهد توانست با متمایز کردن خود از رقبایش،
جایگاه بهتری را در بازار بهدست آورد .بنابراین توجه هر چه بیشتر به مشتری و
Tsai
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.نظراتشان جهت افزایش نوآوری و متعاقباً افزایش مزیت رقابتی پایدار تأکید میشود
در این راستا انگیزهبخشی به کارکنان سازمان یکی از روشهای مدیریتی برای حفظ
پویایی و چابکی سازمان است و باید سازمان سازوکار مناسبی جهت ایجاد انگیزه
.در کارکنان در نظر بگیرند
محدودیتهای این پژوهش شامل؛ فقدان بررسی نقش برخی عوامل تعدیلگر مانند
قابلیت نوآوری یا چرخه عمر سازمان در رابطه بین قابلیت مشتریمحوری و مزیت
 پیشنهاد میشود این متغیرها در پژوهشهای آتی مورد توجه.رقابتی پایدار است
 محدودیت دیگر پژوهش در بُعد روششناسی است که مبتنی بر روش.قرار گیرند
. استفاده از روشهای کیفی در پژوهشهای آتی توصیه میشود.کمّی است
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Abstract
In today's competitive environment, with the increasing growth of services in
companies, the importance of understanding service innovation and ways to
improve it has increased. Given the developments in the industry and their
tendency towards competitiveness, attention to service innovation has
already become important to gain a competitive advantage. The purpose of
this article is to investigate the role of customer-oriented capability and
service innovation in sustainable competitive advantage. In this study, 156
supervisors of food industry companies in Zanjan province in the framework
of four hypotheses, the case was investigated by descriptive survey method.
The results show that innovativeness service offering and customizing
capability affect sustainable competitive advantage. also this paper show that
customizing capability through innovativeness service offering has a positive
and significant effect on sustainable competitive advantage. Based on the
results of this study, we can be suggested that managers pay more attention
to customer needs in service innovation can achieve competitive advantage
and superior performance than competitors.
Keywords: Customizing capability, Innovativeness service offering,
Competitive advantage, Innovation.
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