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   یدهچک
 بررسی به حاضر تحقیق .است جامعه نیازهاي به پاسخگویی و سودآوري و رشد بقا، براي پایداري و تعالی از سطحی به رسیدن و عملکرد ارتقاي ،ها سازمان اصلی هدف
. است اجرا و فرایند محصول، بعد سه شامل سازمانی نوآوري پژوهش این در .پردازد می رقابتی مزیت طریق از سازمان عملکرد بر هزینه رهبري و سازمانی نوآوري تاثیر
 داده نظر از و ،توصیفی تحقیق روش و ماهیت نظر از ،کاربردي هدف لحاظ از پژوهش این. است یادگیري و رشد داخلی، فرایند مشتري، مالی، شامل وابسته متغیر ابعاد
    افزارنرم از استفاده با ساختاري معادالت مدل روش از ها داده تحلیل و تجزیه براي. است شده استفاده پرسشنامه از ها داده آوري جمع براي پژوهش این در. است کمی

lisrl  از نمونه انتخاب براي و است گرفته قرار آزمون مورد کننده تولید يها شرکت میان در که التین مقاالت از برگرفته سوال 54 شامل ايپرسشنامه .است شده انجام 
. است گرفته صورت  AVE طریق از و کارشناسان نظر با آن روایی و مرکب پایایی و کرونباخ آلفاي از استفاده با پرسشنامه پایایی. است شده استفاده ساده تصادفی روش
  است. شده توزیع آماري جامعه میان در پرسشنامه 320
 صورت به هم هزینه رهبري و دارد مثبت تاثیر رقابتی مزیت طریق از اما ندارد مثبت تاثیر عملکرد بر مستقیم طور به سازمان نوآوري که دهدمی نشان تحقیق يها یافته

  .دارد معنادار و مثبت تاثیر سازمان عملکرد بر رقابتی مزیت طریق از هزینه رهبري و سازمانی نوآوري و دارد مثبت تاثیر رقابتی مزیت طریق از هم و مستقیم
  سازمان عملکرد رقابتی، مزیت هزینه، رهبري استراتژي سازمان، نوآوري: کلیدي کلمات

  مقدمه -1

 و پایدار فزاینده، رقابت با ها شرکت و ها سازمان از بسیاري امروزه
 و بازاري هاي محیط تغییر نوآوري، واسطه به که هستند روبرو نامطمئنی

 این به توجه با و است یافته شدت مشتریان تغییر حال در نیازهاي
 شماره ب کارآمد و موفق هایی سازمان فنّاورانه، علمی، تحوالت و تغییرات

 مسیر بتوانند امروز جامعه تحوالت با هماهنگی بر عالوه که روند می
 این که باشند قادر و کرده بینی پیش آینده در را ها دگرگونی و تغییرات
 بهتر اي آینده ساختن براي مطلوب تحوالت ایجاد جهت در را تغییرات
 با جهت دو از معاصر تولیدي هاي سازمان یا ها شرکت]. 1[کنند هدایت
 هاي فناوري و ها فلسفه سو، یک از .کنند می نرم وپنجه دست چالش

 در امروزي مشتریان دیگر سوي از و آیند می وجود به تولید از جدیدتري
 شدت کوتاه، زمانی دوره یک در جدید خدمات و محصوالت تقاضاي
 که هاي چالش با مقابله و سازمان بقاي منظور  به و دارند بیشتري
 بازار رقابتی هاي وضعیت با رابطه در باید هستند مراجعه آن با ها شرکت

 توانمندسازي مهم عامل عنوان به نوآوري. دهند انجام اقداماتی خود
 و پیچیده بسیار محیط در رقابتی مزیت حفظ و ارزش ایجاد در ها شرکت

 موفقیت کلیدي عامل نوآوري. است شده شناخته تغییر حال در سرعت به
 تلقی رقابتی مزیت اصلی منبع و رقابت عرصه در ها سازمان شکست یا

 جدید هاي روش توسعه طریق از که است فرایندي نوآوري. شود می
 و افزوده ارزش خدمات، و محصوالت ها، حل راه راهکارها، ایجاد و دادوستد

 فراهم مشتریانش و کنندگان عرضه سازمان، براي را تازگی از درجه
 مربوط وري، بهره کیفیت هزینه، به توان می آن مبانی از. ]22[آورد می

 ها شرکت بنابراین ؛]10[1نمود اشاره انضباط و رقابت بازار، از آگاهی بودن،
 نوآوري از باید ماندن زنده و رقبا با رقابت و باال عملکرد به دستیابی براي

 و کنند نگاه ضروري استراتژي یک عنوان به نوآوري به و کنند استفاده
 نوآوري بر تاثیرگذار سازمانی يها شاخص محیطی تحوالت و تغییر ضمن

 بدهند، را پاسخ مناسبترین تغیرات این به و کنند شناسایی را سازمانی
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 و بیست قرن يها سازمان مزیت و خصوصیت بزرگترین) 1995( هیگنز
 که است روشی تنها نوآوري. داند می نوآوري قابلیت داشتن را یکم

. ]9[آورند بدست رقابت در برتر موقعیت یک به توانند می ها سازمان
 و سازمانی اهداف تحقق در ها سازه مهمترین از یکی سازمانی عملکرد

 مدیریتی اتتحقیق در بحث مورد يها سازه مهمترین از یکی همچنین
 به تجاري يها شرکت موفقیت سنجش معیار مهمترین شک بدون و. است

 رقابت میزان گذشته با مقایسه در موجود رقابتی محیط آید می حساب
 تالش در محیط این در هاشرکت از بسیاري و نماید می تجربه را باالتري
 نائل رقابتی مزیت کسب به مناسب رقابتی استراتژي تدوین با تا هستند

 از گیري بهره که است بسیاري اصولی شامل رقابتی استراتژي .]7[ ندگرد
 که باشد هدف بازار در بازاریابی و شرکت اهداف تحقق باعث تواند می آنها

 پذیريرقابت میزان افزایش با هستند تالش در ها شرکت مدیران
. ]4[سازند فراهم را شرکت پیشرفت و رشد موجبات خود محصوالت
 همان یا بازار به محصول ترین ارزان عرضه شامل رقابتی هاي استراتژي

 تمرکز تمایز، استراتژي یا بازار به متفاوت محصول عرضه هزینه، رهبري
 به توجه با ها شرکت که است متمایز قیمت رویکرد با بازار از بخشی روي

  .کنند می استفاده هااستراتژي این از یکی از خود موقعیت و شرایط
 هزینه، رهبري رقابتی استراتژي بررسی دنبال به محقق پژوهش این در

  .است رقابتی مزیت طریق از ها شرکت عملکرد بر سازمانی نوآوري

  نوآوري سازمانی- 2

 در وکار کسب مدیریت براي سازمانی جدید روش معرفی سازمانی نوآوري
 نوآوري. است خارجی عوامل با شرکت یک بین رابطه در یا و کار محل

 رقابتی مزیت از پایدار و منابع ترین مهم از یکی حاضر حال در سازمانی
 کمتر دارد که خاص چارچوب و ماهیت دلیل به. است ها شرکت براي

 مانند ها رشته از بسیاري در سازمانی نوآوري] 11[است شده  شناخته
  .است گرفته قرار موردمطالعه بازاریابی و کارآفرینی استراتژیک، / مدیریت

  مختلف                               هاي دیدگاه از سازمانی نوآوري 1-2
 بهبودیافته یا و جدید خدمتی یا فرایند محصول، یک تولید را نوآوري بتز
 محصوالت شامل را نوآوري انواع شومپیتر. ]20[کند می معرفی بازار در

 از کردن برداري بهره تأمین، جدید منابع تولید، جدید هاي روش جدید،
 توصیف وکار کسب دهی سازمان براي جدید هاي راه و جدید بازارهاي

 بررسی راستاي در 2011 سال در که پژوهشی در اساس این بر کند می
 تحت نوآوري گرفت، صورت ها شرکت عملکرد بر نوآوري انواع تأثیر

 و بازاریابی نوآوري فرایند، نوآوري محصول، نوآوري چهارگانه عناوین
 پژوهشی در نیز)  2011( وال و جیمز. ]23[ شد بررسی سازمان نوآوري

 عملکرد؛ و نوآوري سازمان، یادگیري متقابل تأثیر بررسی عنوان تحت
 اجرایی نوآوري و فرایندي محصول، نوآوري عناوین تحت را نوآوري
 نوآوري صورت به نوآوري انواع دیگران پژوهش در. نمودند بندي تقسیم

 استراتژیک نوآوري و بازار نوآوري فرایندي، محصول، نوآوري رفتاري،

 وال و جیمز بندي طبقه از پژوهش این در که است شده بندي طبقه
  .است شده  استفاده

 تولید براي ابزاري کننده فراهم تولیدي نوآوري :محصول یا تولیدي نوآوري
 بهبودیافته و جدید خدمات و تولیدات ارائه و توسعه به که است؛ محصول

 است این تولیدي نوآوري از منظور که گفت توان می واقع در. دارد اشاره
 به مالی منابع اختصاص جدید، خدمات ارائه در سازمان حد چه تا که

 کلیدي هاي شاخص. است پیشتاز قبیل این از مواردي و توسعه و تحقیق
  :از اند عبارت بعد این سنجش

  جدید) تولیدات( خدمات ارائه در بودن پیشتاز -

 و افراد آموزش قالب در جدید) تولیدات( خدمات توسعه براي تالش -
  سازمان در ها گروه

  ]17[ مشتریان از جدیدي هاي گروه براي) خدمات( کاال توسعه -

 مواد، و قطعات فنی، مشخصات در توجه  قابل پیشرفت محصول نوآوري
 نوآوري. است بهبودیافته عملکردي هاي ویژگی دیگر در و افزار نرم

 و دانش یا کند می استفاده جدید هاي آوري فن و دانش از یا محصول
. کند می ترکیب موجود هاي آوري فن و دانش را جدید هاي آوري فن

 محصول نوآوري. دهد می پوشش را خدمات و کاال هم محصول در نوآوري
 نیازهاي تغییر آوري، فن پیشبرد توسط شده تحریک دشوار فرایند یک

 و است جهانی رقابت افزایش و محصوالت عمر چرخه شدن کوتاه مشتري،
 بین همچنین و شرکت داخل در تعامل باید موفقیت به رسیدن براي

  .باشد قوي کنندگان تأمین و مشتریان و شرکت

 بهبود و حفظ جهت در را ابزاري فرایندي نوآوري :فرایندي نوآوري
 اتخاذ دربرگیرنده و ]18[ کند می فراهم ها هزینه جویی صرفه و کیفیت

 درواقع. است خدمت تحویل یا توزیع تولید، بهبودیافته یا جدید هاي روش
 هاي اوريفن سازمان میزان چه تا که است این فرآیندي نوآوري از منظور
 آزمایش مرحله به را کار انجام جدید هاي روش و گیرد می کار به را جدید

 این. است یافته بهبود یا جدید تولیدي روش یک اجراي. گذارد می
 نوآوري. است افزارها نرم و تجهیزات فن، در تغییرات شامل تغییرات
 افزایش براي تحویل، یا و تولید واحد هاي هزینه کاهش براي فرایندي
   گرفته نظر در بهبودیافته و جدید محصوالت ارائه و تولید یا و کیفیت

  :از اند عبارت بعد این سنجش کلیدي هاي شاخص]. 23[ دشومی

  خدمات یا تولید فرایند در تغییر -

  امور انجام براي جدید هاي روش و ها راه جستجوي -

  .]17[تولید جدید هاي روش و ها راه ارائه در بودن پیشتاز -

 سازمانی اشکال و ها سیاست ها، رویه به اجرایی نوآوري :اجرایی نوآوري
 ها، سیاست که است تغییراتی شامل ،)2008 جیمز،( دارد اشاره جدید
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 سازمان اجتماعی ساختار با مرتبط خریدهاي برگ دیگر و منابع تخصیص
 که است این اجرایی نوآوري از منظور واقع در. دهد می قرار تأثیر تحت را
 کردن اداره در مدیریتی نوین هاي دستگاه از سازمان مدیران میزان چه تا

  :از اند عبارت بعد این سنجش کلیدي هاي شاخص. کنند می استفاده

 استخدام جذب، هايسیستم مانند( جدید اداري هاي دستگاه جستجوي -
  )... و
  جدید اداري يها سیستم ارائه در بودن پیشتاز -
  جدید اجرایی سیستم کارگیري به - 
  .]17[جدید سازمانی درون روابط و ساختارها ایجاد -

  استراتژي عمومی رهبري هزینه -3

 استراتژي این در: هزینه رهبري یا بازار به محصول ترین ارزان عرضه
 طریق از کوشد می و آید برمی ها هزینه دادن کاهش صدد در مدیریت
 از بیشتري سهم به رقیب هاي شرکت با مقایسه در ها هزینه دادن کاهش

 در. آید برمی کارایی افزایش درصدد مهابا بی سازمان. یابد دست بازار
 و گیرد می قرار اولویت در پایداري و ثبات حفظ استراتژي این اجراي
 عرضه دنبال به بلکه ؛نیست خطرپذیري و نوآوري فکر به شرکت

 محصوالت کیفیت از البته. است رقابتی هاي قیمت به خدمات و محصوالت
 شیوه این از که شرکتی. دهد می در تن معقول سودي به و کاهد نمی

 درباال  قیمتبا  و باکیفیت محصوالتی تواند نمی کند می استفاده مدیریت
 پیدا تر ارزانمحصولی  مشتریان زیرا کند ایستادگی رقیب هاي شرکت برابر
 خود، هزینه کاهش با شرکت هزینه، رهبري استراتژي در ].2[کنندمی
 به نسبت تر پایین باقیمت خدمات و محصوالت ارائه در رقابتی مزیت یک
 حاکم رقابتی شدید شرایط در رقابت امکان درنتیجه و کندمی ایجاد رقبا

 موقعیتی یک ،هزینه رهبري استراتژي. ]5[نمود خواهد پیدا را صنعت بر
 با خدمات و است محصوالت تولید اساس بر رقابتی مزیت ایجاد براي

 رهبري عمومی استراتژي. است رقبا با مقایسه در کمتر بسیار ي هزینه
 نسبت پایین هزینه بر تأکید با بازار سهم افزایش براي است تالشی ،هزینه

 به قادر را بزرگ ها شرکت مناسب هزینه رهبري استراتژي یک. رقبا به
 و منابع به بیشتر دسترسی مقیاس از ناشی هاي یجویصرفه از گیري بهره

. است محصول از واحد هر هزینه کاهش طورکلی به درنتیجه و کمتر سربار
 با رقابتی مزیت دنبال به استراتژي یک عنوان به ،هزینه رهبري استراتژي

 شده  تعریف خود هدف بازار تولید براي هزینه ترین پایین به شدن  تبدیل
  ].13[ است

  عمومی هاي استراتژي مختلف هاي دیدگاه و ها نظریه 1- 3 
 گونه از استراتژي هاي شباهت و ها تفاوت تشخیص و گیري اندازه براي

 توضیح و اطالعات تمرکز و درك باعث که کرد استفاده توان می شناسی
 شناسی گونه برخی بررسی به بنابراین شود؛ می عملکردها تجانس عدم

  .پردازیم می عمومی هاي استراتژي

  استو و مایلز عمومی هاي استراتژي -

  پورتر عمومی هاي استراتژي -

  مینتزبرگ عمومی هاي استراتژي -

  :اسنو و مایلز عمومی هاي استراتژي 3-1-1
 که کردند شناسایی استراتژي اصلی گونه چهار) 1978( اسنو و مایلز 

  :دهند می نشان را مسائل این بر ها سازمان تأکید چگونگی

 استفاده بازار هاي فرصت از تا کنند می تالش دائم که »نگران آینده. «1 
 تا کنند می تالش »مدافع. «2. کنند عرضه جدید محصوالت و کنند

 و محصوالت از اي مجموعه بتوانند تا کنند قبضه را کل بازار یک از بخشی
 حد در »گرانتحلیل. «3. آورند دست به خودشان براي ثابت مشتریان

 گروه دو هر قوت نقاط از و گیرند می قرار مدافعان و نگرانآینده بین وسط
 گیرند می قرار مدافعان و نگرانآینده از پیروي طریق از. کنند می استفاده

-آینده از پیروي طریق از. کنند می استفاده گروه دو هر قوت نقاط از و
 مدافعان از پیروي حال درعین و جدید بازار محصول قلمروهاي در نگران
  .هست ثابت محصوالت و مشتریان از مجموعه یک از حفاظت براي

 و دهند نمی کارآفرینانه مسائل به خاص پاسخی که »منفعالن. «4
  .]26[ندارند مشخصی شده تعریف استراتژي

  :مینتزبرگ عمومی هاي استراتژي 3-1-2
 بسیاري پورتر عمومی هاي استراتژي حمایت از گسترده تجربی شواهد با
. دادند قرار انتقاد مورد آن مفهومی محدودیت خاطر به محققان از

 ارائه عمومی هاي استراتژي از دیگري شناسی نوع) 1988( مینتزبرگ
 کرده ارائه زیر گونهشش شامل جایگزین، بندي تقسیم یک وي. است کرده
 طراحی تمایز -3 بازار در تصویر در تمایز - 2 قیمت در تمایز -1: است

 او. تمایز عدم -6 پشتیبانی در تمایز -5 کیفیت در تمایز -4 محصول
 استراتژي حوزه به مربوط متغیري بلکه مستقل استراتژي یک نه را تمرکز
 ].19[ داند می مربوط

  استراتژي عمومی پورتر: 3-1-3
 سه از که دهد می امکان سازمان به ها استراتژي این پورتر، دیدگاه از

 در رهبري از اند عبارت که گیرد بهره رقابتی هاي مزیت از متفاوت مبناي
 بر تمرکز و خدمات محصوالت کردن متمایز یا متفاوت ها، هزینه

 یا ژنریک هاي استراتژي را مبنا سه این پورتر. خاص خدماتی و محصوالت
 و تولید استاندارد محصوالت شرکت هزینه، رهبري در. نامد می عمومی
 نسبت که کسی( مشتري براي واحد هر شده تمام بهاي که کند می عرضه

 این تمایز استراتژي از مقصود. یابد می کاهش) دارد حساسیت قیمت به
 عنوان به موردنظر صنعت در که شود عرضه خدماتی و محصوالت که است

 که شود عرضه مشتریانی به و شود تلقی فرد منحصربه خدمتی یا محصول
 کردن، متمرکز از مقصود. ندارند زیادي چندان حساسیت قیمت به نسبت
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 از کوچکی هاي گروه نیازهاي که است خاصی خدمات محصوالت به توجه
 ساختارهاي به پورتر هاي استراتژي. کند می تأمین را کنندگان مصرف

. دارد نیاز انگیزشی هاي سیستم کنترل هاي رویه متفاوت، سازمانی
 هزینه رهبري در دارند، دسترسی بیشتري منابع به که بزرگتر هاي شرکت
 به نسبت متمایز و ویژه خدماتی و محصوالت یا کنند می رقابت

 تر کوچک هاي شرکت اغلب، که درحالی کنند، می عرضه رقیب هاي شرکت
 .]3[کنند می توجه خاص خدمات محصوالت به

  مزیت رقابتی- 4

 و تاکنون کالسیک اقتصادي دوران از رقابتی مزیت الگوهاي یا الگو تبیین
 اقتصادي و مدیریت علم نظران صاحب جدي موردتوجه مختلف سطح در

 تدوین و رقابتی مزیت منابع تشخیص که اي گونه به است، بوده
 دانش محوري موضوعات ازجمله آن توسعه و حفظ براي راهبردهایی

 تاریخی روند رقابتی مزیت موضوع. است اخیر هاي سال در مدیریت
 و مطلق مزیت نظریه با کالسیک اقتصاددانان. است کرده طی را خاصی

 متعددي مباحث پیشگامان از نسبی مزیت مفهوم طرح با رادیکالی
 به مفهوم این ورود اما است؛ شده مطرح اقتصادي حوزه در آن پیرامون

 بر مدیریت اندیشمندان است، شده روبرو مهم تحول یک با مدیریت حوزه
 هاي بنگاه هاي فعالیت نتیجه خارجی تجارت از حاصل مزیت که باورند این
 بنگاه، یعنی مطالعه واحدهاي کلیه که کنند می تالش و است کشور یک

 از پورتر که بزنند پیوند یکدیگر به منسجم کل یک در ملت و صنعت
 هاي توانایی از اي مجموعه رقابتی مزیت .است مسیر این پیشگامان
 و دلخواه بازارهاي به نفوذ اجازه که است اقتصادي واحد یک فرد منحصربه

 در تمایز رقابتی، مزیت]. 6[ آورد می فراهم واحد آن براي را رقبا بر برتري
 از بهتر خدمات ارائه به قادر را آن که است شرکتی هر ابعاد یا ها ویژگی

 رقابتی، مزیت دیگر، تعریف یک اساس بر. ]14[کند می مشتریان به رقبا
 در که نحوي به کند؛ می عرضه خود مشتریان به سازمان که است ارزشی

 شود نمی عرضه بالفعل یا و بالقوه رقباي توسط ارزش این زمانی مقطع آن
 نظر از شرکت پیشنهادهاي جذابیت فزونی میزان رقابتی، مزیت. ]25[

 ارائه قابل هاي ارزش رقابتی، مزیت.  ]27[ است رقبا با مقایسه در مشتریان
 مشتري هاي هزینه از ها ارزش این که نحوي به است، مشتریان براي شرکت

  . ]24[ باشد باالتر

  سازمان عملکرد- 5

 عملکرد شده انجام هاي بررسی اساس بر که بازار؛ عملکرد و مالی عملکرد
 عملکرد. است گرفته قرار بررسی مورد جنبه دو از استفاده با سازمانی

 کل، فروش رشد و سرمایه بازگشت سوددهی، میزان به دارد اشاره مالی
 عملکرد. فعالیت خالص، هاي دارایی به بدهی نسبت ،ROI نقدینگی،

 رضایت و سود نسبت و بازار در سازمان سهم میزان به دارد اشاره بازار
  .]16[ مشتري

 به توجه با را شرکت وضعیت که چندبعدي مفهوم یک شرکت عملکرد
 مالی بعد هردو شرکت عملکرد از جامع دیدگاه یک. گیرد نظرمی در رقبا

 نظر در را) مشتري رضایت خالقیت، کارایی،( غیرمالی و) رشد سود،(
 اهداف تحقق چگونگی که است شاخصی سازمانی عملکرد. ]21[ گیرد می
 سازمانی عملکرد ،]15[ کند می گیري اندازه را موسسه یا سازمان یک

 هایی حوزه نیز و کند می تولید شرکت را آنچه که است اي گسترده مفهوم
 سازمانی عملکرد دیگر، عبارت به. گیرددربرمی است تعامل در ها آن با که را

 از رفتن فرا یا اجتماعی یا و سازمانی اهداف به دستیابی از است عبارت
 سازمانی عملکرد. دارد عهده به سازمان که هایی مسئولیت انجام و ها آن

  ].1[ غیرمالی و مالی: است بعد دو داراي

  مدل مفهومی تحقیق- 6

مدل مفهومی ارائه شده داراي چهار سازه، نوآوري سازمانی، استراتژي 
که بیانگر چگونگی رابطه رهبري هزینه، عملکرد سازمان و مزیت رقابتی 

  بین این عوامل هستند.

  

 
 

  

  
 پژوهشمدل اولیه  :)1شکل(

  ي تحقیقها فرضیه- 6

  اصلی فرضیه-6-1
 مزیت ایجاد طریق از سازمانی نوآوري و هزینه رهبري رقابتی استراتژي

  .دارد مثبت تاثیر ها سازمان عملکرد بر رقابتی

  فرعی يها فرضیه-6-2
 تأثیرمثبت ها سازمان عملکرد بر رقابتی مزیت طریق از سازمانی نوآوري  -

  .دارد

 عملکرد بر رقابتی مزیت طریق از هزینه رهبري رقابتی استراتژي  -
  .دارد مثبت تأثیر ها سازمان

 .دارد مثبت تأثیر ها سازمان عملکرد بر رقابتی مزیت -

  .دارد مثبت تاثیر ها سازمان عملکرد بر  سازمان نوآوري -

 .دارد مثبت تأثیر ها سازمان عملکرد بر ، هزینه رهبري رقابتی استراتژي -

نوآوري 
 سازمانی

استراتژي رقابتی 
پورتر رهبري 

 هزینه

عملکرد 
 سازمان 

مزیت 
 رقابتی
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  تحقیقروش - 7

این تحقیق از منظر هدف کاربردي است و از نظر گردآوري اطالعات از 
باشد. به منظوري بررسی مدل از روش مدل  می پیمایشی-نوع توصیفی

  یابی معادالت ساختاري استفاده شده است.

  پایایی و روایی ابزار اندازه گیري-1- 7

استفاده شده  CRبراي اندازه گیري پایایی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ و 
است. براي تعیین روایی پرسشنامه، با نظرسنجی از چند تن از اساتید فن 

صورت گرفته است که در جدول زیر نشان داده شده  AVEو به وسیله 
   است.

 پایایی داده :)1جدول(
  آلفاي کرونباخ    متغیر                      

  90/0  نوآوري سازمانی

  78/0  رهبري هزینه 

  88/0  رقابتیمزیت 

  81/0  عملکرد سازمانی

  

 AVE, CRمقادیر  :)2(جدول
 AVE                        CRمتغیرها                                             

  77/0                          60/0نوآوري محصول                                  

  79/0                         50/0                 نوآوري فرایند                    

  79/0                        50/0نوآوري اجرا                                       

  86/0                        50/0    مزیت رقابتی                                  

  88/0                        50/0     رهبري هزینه                                 

                     87/0                        68/0        عملکرد مالی                              

  88/0                        59/0    مشتري                                         

  80/0                        50/0      فرایند داخلی                               

  81/0                        50/0     رشد و یادگیري                             

  جامعه و نمونه آماري:-7-2
لوازم و قطعات  ي تولید کنندهها جامعه آماري این پژوهش، شرکت

 انتخاب ساده تصادفی گیري نمونه روش با نمونه است. اعضاي صنعتی
است که  گردیده تعیین مورگان جدول به توجه با نیز آن حجم و شده 

  شرکت است. 367حجم نمونه مناسب براي این جامعه 

  ها تجزیه و تحلیل داده- 8

از دامنه مطلوبیت ي مدل اولیه خارج ها با توجه به اینکه برخی از آماره
قرار دارد اصالحیات الزم صورت پذیرفت و پس از انجام اصالحیات مدل 

درصد  90چرا که اکثر معیارهاي پرازش باالي  داراي برازش خوبی است.
گردد، تاثیر سازه  |2,576|یا |1,96|است. در کل، اگر مقدار تی بیش از 

از  1/0ح خطاي و سط 5/0مورد نظر بر دیگري به ترتیب در سطح خطال 
  نظر آماري معنی دار است.

 ي برازندگی مدل جامع پژوهشها شاخص :)3جدول (

  

  مدل اصالح شده پژوهش- 9 

که   R2توان مدل نهایی مطابق با مقادیر ، حال میهابا آزمون فرضیه
زاي مدل پژوهش ي درونها نشانگر میزان واریانس تبیین شده در سازه

  است.

 

 

  

 پژوهش مدل نهایی :)2( شکل

  ي پژوهشها ارزیابی و بررسی فرضیه- 10

 رسد می آن به نوبت سنجیدیم را مدل برازش ها شاخص کمک با که اکنون
 این در که است ذکر به الزم. کنیم آزمون را آن به مربوط فرضیه تا

 شده  داده قرار T-value مقدار بر ها فرضیه رد یا پذیرش اساس پژوهش
 باشد، 96/1 از کمتر معین مسیر یک براي مقدار این اگر که چنان است،

 .شد خواهد پذیرفته صورت این غیر در و شده رد مربوطه فرضیه

  آمده از مدل  دست نام شاخص                                     مقدار واقعی به

RAMSEA                                              062/0 

NFI                                                        93/0 

CFI                                                        96/0 

GFI                                                        83/0  

IFI                                                           96/0  

  ℵퟐ

퐃퐅
                                                            78/2  

٠۶/۴  
CA 

io 

cl 

p 
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فرضیه اصلی آزمون  

استراتژي رقابتی رهبري هزینه و نوآوري سازمانی از طریق ایجاد مزیت  
پس از بررسی مدل مربوطه،  ها تأثیر مثبت دارد شرکترقابتی بر عملکرد 

و  59/7 براي مسیر نوآوري سازمانی بر مزیت رقابتی T-valueمقدار 
مسیر مزیت رقابتی  و براي 95/5بر مزیت رقابتی  رهبري هزینه براي مسیر

بنابراین چون هر سه مسیرها باالتر از  هست؛ 06/4بر عملکرد سازمانی 
  شود. هستند، فرضیه مذکور پذیرفته می 96/1

  آزمون فرضیه اصلی پژوهش:)4جدول (
  نتیجه T-value  ضرایب مسیرها  مسیرها

 –نوآوري سازمانی 

  مزیت رقابتی

رابطه معنادار و مثبت   59/7  55/0

  است.

مزیت  -رهبري هزینه

  رقابتی

38/0  95/5  

عملکرد  –مزیت رقابتی 

  سازمانی

41/0  06/4  

  

 نوآوري " فرضیه فرعی اول حاکی از آن است :آزمون فرضیه فرعی اول
 "دارد. ها تاثیرمثبت شرکت عملکرد بر رقابتی مزیت طریق از سازمانی

 نوآوري مسیر براي مقدار این که دهد می نشان T-value به مربوط نتایج
 چون بنابراین 59/7 ها شرکت عملکرد رقابتی بر مزیت طریق از سازمانی

  .شود می پذیرفته مذکور فرضیه هست، 96/1 از باالتر
  :آزمون فرضیه اول)5جدول (

  نتیجه T-value  ضریب مسیر  مسیر

 - نوآوري سازمانی

  مزیت رقابتی

عملکرد  –مزیت رقابتی 

  سازمانی

55/0  

41/0  

59/7  

06/4  

رابطه معنادار مثبت 

  است

 

فرضیه فرعی دوم حاکی از آن است که  آزمون فرضیه فرعی دوم:
 عملکرد بر رقابتی مزیت طریق از هزینه رهبري رقابتی استراتژي«

دهد که  نشان می T-valueنتایج مربوط به  .»مثبت دارد تأثیر ها شرکت
 ها بر عملکرد شرکت این مقدار براي مسیر استراتژي رقابتی رهبري هزینه

  شود. فرضیه مذکور پذیرفته می هست، 96/1بنابراین چون باالتر از  95/5

  

  آزمون فرضیه دوم :)6جدول (
  نتیجه T-value  ضریب مسیر  مسیر

مزیت  –رهبري هزینه 

 رقابتی

عملکرد  –مزیت رقابتی 

  سازمانی

38/0  

41/0  

95/5  

06/4  

رابطه معنادار و 

  مثبت است.

 

 مزیت فرضیه فرعی سوم حاکی از آن است :آزمون فرضیه فرعی سوم
 T-value به مربوط نتایج »دارد. تاثیرمثبت ها شرکت عملکرد بر رقابتی
 ها شرکت عملکرد بر رقابتی مزیت مسیر براي مقدار این که دهد می نشان

  .شود می پذیرفته مذکور فرضیه هست، 96/1 از باالتر چون بنابراین 06/4
  آزمون فرضیه سوم :)7جدول (

  نتیجه T-value  ضریب مسیر  مسیر

عملکرد  -مزیت رقابتی

  سازمان

رابطه معنادار و مثبت   06/4  41/0

  است

  
نوآوري  فرضیه فرعی چهارم حاکی از آن است آزمون فرضیه فرعی چهارم:

 مربوط نتایج »طور مستقیم بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد بهسازمانی 
 نوآوري سازمانی بر مسیر براي مقدار این که دهد می نشان T-value به

 مذکور فرضیه هست، 96/1 از کمتر چون بنابراین - /18 ها شرکت عملکرد
  .شود نمی پذیرفته

  
  آزمون فرضیه چهارم :)8جدول (

  نتیجه T-value  ضریب مسیر  مسیر

 - نوآوري سازمانی

  عملکرد سازمانی

رابطه معنادار و مثبت   - /18  - /01

نیست و این فرضیه 

  شود. رد می

  است آن از پنجم حاکی فرعی فرضیه آزمون فرضیه فرعی پنجم:
 مثبت تأثیر شرکت عملکرد بر مستقیم طور به استراتژي رهبري هزینه

 مسیر براي مقدار این که دهد می نشان T-value به مربوط نتایج» دارد
 از باالتر چون بنابراین 50/6 ها شرکت عملکرد بر استراتژي رهبري هزینه

  .شود می پذیرفته مذکور هست، فرضیه 96/1
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  آزمون فرضیه پنجم :)9جدول (

  نتیجه T-value  ضریب مسیر  مسیر

استراتژي رهبري 

  عملکرد سازمان - هزینه

رابطه مثبت و   50/6  54/0

  استمعنادار 

 

  گیرينتیجه-11

ي آماري صورت گرفته ها بر اساس نتایج به دست آمده و تجزیه و تحلیل
دلیلی بر رد یک فرضیه از مجموع شش فرضیه پژوهش (در محدوده 
زمانی و مکانی تحقیق) یعنی نوآوري سازمانی به طور مستقیم بر عملکرد 

در . به عبارت بهتر در این تحقیق و وجود دارد، شرکت تاثیر مثبت دارد
محدوده زمانی و مکانی انتخاب شده ارتباط مستقیمی بین نوآوري 

بلکه نوآوري سازمانی از طریق  وجود ندارد.و عملکرد سازمان سازمانی 
مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معنادري بر عملکرد سازمان دارد و رهبري 

مستقیم بر عملکرد سازمان  هزینه هم به صورت مستقیم و به صورت غیر
 براي طورکلی به که گرفت نتیجه توان می تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد.

 و بقا براي رقابتی مزیت ایجاد و مناسب سازمانی عملکرد به دستیابی
 بعد سه از سازمانی نوآوري به باید رقابتی محیط در سازمان پایداري
 رقابتی هاي استراتژي و اجراي نوآوري فرایندي، نوآوري محصول، نوآوري

 .کرد توجه شده بررسی هزینه رهبري فقط پژوهش این در که
 است آن از حاکی شد، انجام اصلی فرضیه آزمون جهت در که هایی تحلیل

 عملکرد بر رقابتی مزیت طریق از هزینه رهبري و سازمانی نوآوري که
 طورکلی به که گرفت نتیجه توان می. دارد معناداري و مثبت تأثیر سازمان

 و بقا براي رقابتی مزیت ایجاد و مناسب سازمانی عملکرد به دستیابی براي
 بعد سه از سازمانی نوآوري به باید رقابتی محیط در سازمان پایداري
 رقابتی هاي استراتژي و اجراي نوآوري فرایندي، نوآوري محصول، نوآوري

 در و کرد توجه شده بررسی هزینه رهبري فقط پژوهش این در که
 شده انجام)  1997( ساروس، گنسکاران، ماوند، یمین، توسط که تحقیقی

 و سازمانی نوآوري رقابتی، استراتژي ماهیت که دهد می نشان نتایج
 رهبري بین قوي رابطه یک استرالیا تولیدي صنعت در سازمانی عملکرد
 نتایج. دارد وجود عملکرد و فرایندي نوآوري اجرایی، نوآوري هزینه،
  .است همسو پیشین تحقیقات با تحقیق
 عملکرد بر سازمانی نوآوري بین رابطه بررسی کهاول  فرعی فرضیه

 بین معناداري و مثبت ي رابطه که است رقابتی مزیت طریق از سازمان
 لوپز -الر وي آنا سزار، مثل پیشین تحقیقات در. دارد وجود متغیرها این

 نوآوري توسعه نفع به سازمانی یادگیري و حافظه هاي قابلیت که) 2011(
 به دستیابی در ترویج باعث نوآوري این بر عالوه. است بازاریابی و سازمانی

 تحقیق این با شده انجام هاي پژوهش نتیجه و شود می رقابتی مزیت
 براي گفت توان می و شود می تأیید مربوطه فرضیه و هستند راستا هم

 خود مشتریان متغیر و رشد به رو نیازهاي به بتوانند ها شرکت که این
  .باشند داشته ویژه توجه سازمان در نوآوري بحث به باید بدهند پاسخ

، هزینه رهبري رقابتی استراتژي بین رابطه بررسی به کهدوم  فرعی فرضیه
 پژوهش این در که پردازد؛ می رقابتی مزیت طریق از سازمان عملکرد بر 

 ها آن بین معناداري و مثبت روابط و تأییدشده متغیرها دو این بین روابط
 با) 1999( ساروس، گناسکاران، ماوند، یمین، که تحقیقی در. دارد وجود
 عملکرد و رقابتی مزیت عمومی، هاي استراتژي بین روابط بررسی عنوان

 از که هایی شرکت که دهد می نشان نتایج و است پرداخته سازمانی
 مالی عملکرد داراي اند کرده استفاده تمایز و هزینه رهبري هاي استراتژي

 پژوهش این با متغیرها بین روابط بنابراین هستند؛ مؤثري مالی مدیریت و
 که گرفت نتیجه توان می و دارد را تأیید و تعمیم قابلیت و است راستا هم

 به توجه رقابتی محیط یک در پایداري و بقا و رقابتی مزیت ایجاد براي
 ثمر مثمر و مفید رقابتی هاي استراتژي از یکی عنوان به هزینه رهبري
  .بود خواهد
 عملکرد و رقابتی مزیت بین رابطه بررسی به که سوم فرعی فرضیه

 در و است معنادار و مثبت متغیرها این رابطه که پردازد می سازمانی
 تاثیر یک رقابتی مزیت) 2006( ناتان، -رگیو ناتنب،-راگو لیا، پژوهش

 این نتایج گرفت نتیجه توان می. دارد سازمان عملکرد بر مستقیم و مثبت
 عملکرد به یابی دست براي. دارد سوي هم دیگر تحقیقات با تحقیق

  .شود ایجاد رقابتی مزیت باید رقبا با رقابت و مناسب سازمانی
 بر سازمانی نوآوري مستقیم تأثیر بررسی به که چهارم فرعی فرضیه

 نوآوري بین که دهد می نشان تحقیق نتایج و پردازد می سازمانی عملکرد
 این و نیست برقرار معناداري و مثبت رابطه سازمان عملکرد و سازمانی
 زمینه این در که دیگري هاي پژوهش بررسی با. است شد رد فرضیه
 بین رابطه بررسی به که) 2011( وال جیمز، مثال، عنوان به که شده انجام

 بین مثبت رابطه یک وجود و است پرداخته سازمان عملکرد و نوآوري
 گندي، گرهان. کنند می تأیید را نوآوري و عملکرد و سازمانی یادگیري

 جزء یک عنوان به گسترده طور به نوآوري ،)2011( پکان آل کلیک،
 و محصوالت فرایند، سازمانی، ساختار عنوان به و است رقابت از اساسی
 مثبت اثرات دهنده نشان نتایج و شود می دیده شرکت یک در خدمات
 سلیمان سلیم،. است تولیدي صنایع در شرکت عملکرد بر نوآوري

 و نوآوري بر سازمانی یادگیري اثر بررسی به پژوهشی در) 2011(
 حاصل هاي یافته. است پرداخته شرکت عملکرد بر نوآوري تأثیر همچنین

 سزار،. است شرکت عملکرد بر نوآوري تاثیرمثبت دهنده نشان پژوهش از
 عملکرد به منجر سازمانی نوآوري که کنند می تأیید) 2014( لوپز-ویال آنا

 حاضر تحقیق نتیجه با سو هم تحقیقات این نتایج. شود می سازمان برتر
 رابطه سازمانی عملکرد با سازمانی نوآوري تحقیقات تمامی در نیست

 طور به متغیر دو این بین حاضر پژوهش در اما دارد معناداري و مستقیم
  .ندارد وجود معناداري ي رابطه مستقیم
 رهبري رقابتی استراتژي بین رابطه بررسی به که پنجم فرعی فرضیه
 دهد می نشان نتایج. پردازد می مستقیم طور به سازمان عملکرد با هزینه
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 سازمان عملکرد با هزینه رهبري متغیر بین معنادار و مثبت رابطه که
 هزینه رهبري استراتژي بین رابطه رحیمی، برون، شبان پور، کفاش. است

 ارتباط نیز هزینه رهبري استراتژي و بوده معنادار سازمانی عملکرد و
 هاي پژوهش از آمده دست به نتایج به توجه با. دارد عملکرد با معناداري

 هاي پژوهش با همسو حاضر تحقیق نتیجه که دهد می نشان دیگران
  .است معنادار و مثبت رابطه عملکرد و هزینه رهبري بین و است پیشین

  پیشنهادات-11-1
 در آن يها فعالیت و توسعه و تحقیق واحد ارزشمند نقش به توجه با

 تحقیق این مطالعه مورد يها شرکت در شود می پیشنهاد بازار، توسعه
 واحد و توسعه و تحقیق يها فعالیت بین مستمر و مندنظام ارتباط

 و تحقیق واحد به بازاریابی بخش از کافی بازخورد و شود برقرار بازاریابی
 بازار وضعیت مشخص هايزمان طول در و شده داده ها شرکت توسعه

  .شود روندیابی

 توسعه و رشد در ناپذیر امکان ضرورتی امروز دنیاي در نوآوري -
 از حاصل نتایج به توجه با. دارد بازار در برتري و ها وکار کسب
 این در بررسی مورد يها شرکت شود می پیشنهاد آماري يها فرضیه
 هر و دهند افزایش نوآوري حوزه در را خود گذاري سرمایه تحقیق

  .کنند لحاظ منظور بدین را سهمی خود جهدبو در ساله
 بدیلبی نقش و پژوهش يها فرضیه از حاصل نتایج به توجه با -

 هايارزش خلق و نوآوري توسعه فرایند در خالق و ماهر انسانی نیروي
 يها فرایند شود می پیشنهاد بررسی مورد يها شرکت براي جدید
 مذکور يها شرکت در جذب انتخاب، فرایند جمله از انسانی منابع
 .گیرد قرار مجدد مهندسی و بازنگري مورد
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