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هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر ،بررســی نقــش قابلیــت نــوآوری کســب و کار در رابطـهی بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه در
صنایــع تولیــدی اســتان گیــان اســت .بدینمنظــور تعــدادی از شــرکتهای تولیــدی اســتان بــا توجــه بــه بهکارگیــری موفــق مدیریــت کیفیــت
جامــع بهعنــوان نمونـهی تحقیــق مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .تعــداد  119پرسـشنامه جمـعآوری شــد .بــرای بررســی فرضیــات تحقیــق از آزمونهــای
همبســتگی پیرســون ،تحلیــل رگرســیون و روش مدلســازی معــادالت ســاختاری اســتفاده شــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه بیــن مدیریــت کیفیــت
جامــع و قابلیــت نــوآوری رابطـهی مســتقیم و معنــاداری وجــود دارد .همچنیــن نقــش واســطهای (میانجــی) قابلیــت نــوآوری کســب و کار در رابطـهی
بیــن ایــن دو متغیــر بــا رگرســیون واســطهای اثبــات شــد .ایــن در حالــی اســت کــه نقــش تعدیلــی متغیــر قابلیــت نــوآوری کســب و کار در رابطـهی بین
دو متغیــر تأییــد نشــد.

قابلیت نوآوری کسبوکار ،مدیریت کیفیت جامع ،نوآوری فناورانه

 . 1مقدمه

نــوآوری فناورانــه یکــی از مباحــث مهمــی اســت کــه امــروزه
مــورد توجــه صاحبنظــران قــرار گرفتــه اســت .همچنیــن
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نشــر و پذیــرش فزاینــدهی مدیریــت کیفیــت جامــع در
دنیــای کســب و کار ،مــورد توجــه صاحبنظــران زیــادی در

حــوزهی تحقیقــات دانشــگاهی قــرار گرفتــه اســت .اگرچــه
ســؤاالت زیــادی در خصــوص اینکــه چگونــه ابعــاد مدیریــت

کیفیــت جامــع میتوانــد عملکــرد کســب و کار بهتــری
را بهوجــود آورنــد ،وجــود دارد .امــروزه ،بحــث جدیــدی

مطــرح شــده کــه بــه ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع
و نــوآوری فناورانــه مربــوط اســت و نــوآوری فناورانــه را

یــک منبــع مزیــت رقابتــی میدانــد [ .]8متأســفانه ،هــم از

رویکــرد نظــری و هــم تجربــی ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیت
جامــع و نــوآوری فناورانــه بهنظــر متناقــض و پیچیــده

اســت .ایــن تحقیــق ،روی ایــن نکتــه تأکیــد میکنــد کــه
ایــن ارتبــاط ممکــن اســت از طریــق رویکــرد احتمالــی

مدیریــت راهبــردی ،بهتــر درک شــود .بنابرایــن یــک متغیــر

مداخلهگــر چنــد بعــدی در ایــن ارتبــاط وارد میشــود کــه

بوکار اســت .اگــر چــه موضوع
بــه نــام قابلیــت نــوآوری کسـ 
* دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران
** دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،تهران ،ایران

کیفیــت و نــوآوری بــا رویکردهــای مختلفــی مــورد بررســی
قــرار گرفتهانــد ،تحقیــق روی ارتبــاط بیــن ایــن دو مفهــوم
بســیار کــم اســت .در ایــن تحقیــق ،ایــن ارتبــاط بــا تحلیــل

رابطــهی بیــن مفاهیــم وســیعتری از کیفیــت و نــوآوری،

بوکار
یعنــی مدیریــت کیفیــت جامــع و قابلیــت نوآوریکس ـ 
مــورد بررســی قــرار میگیــرد .بــا توجــه بــه تحقیقاتــی
کــه در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه ،رابطــهی بیــن آنهــا

مــورد تأییــد واقعشــده اســت و بــه ایــن نتیجــه منجرشــده
کــه ایــن دو مفهــوم بــا هــم ســازگار بــوده و ممکــن اســت

بتــوان ابعــادی از مدیریــت کیفیــت جامــع کــه شــکلگیری
بوکار را بــه دنبــال دارد،
و توســعهی قابلیــت نــوآوری کس ـ 

تعییــن کــرد [ .]8ایــن پژوهــش ،بــه دنبــال ایــن اســت کــه
ارتبــاط بیــن کیفیــت و نــوآوری را مــورد توجــه قــرار دهــد.

نظــرات کاربــردی فــرض میکننــد کــه مدیریــت کیفیــت
جامــع یــک زمینــه یــا ســابقهی پژوهشــی بــرای قابلیــت

بوکار فراهــم کــرده اســت؛ یــا بــه بیــان دیگــر
نــوآوری کسـ 

در یــک بعــد متفــاوت؛ مدیریــت کیفیــت جامــع زمانــی

کــه توســعه مییابــد یــک مجموعــه عوامــل بــرای ســاخت
بوکار فراهــم و تعییــن میکنــد.
قابلیــت نــوآوری کســ 

بــر ایــن اســاس پژوهــش حاضــر در پــی بررســی رابط ـهی

کیفیــت بهعنــوان یــک منبــع راهبــردی درک میشــود

بوکار
بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع ،قابلیــت نــوآوری کسـ 

کــه بایــد مدیریــت شــود .بنابرایــن ،وقتــی کیفیــت بــا یــک

بوکار در رابطــهی بیــن ایــن دو متغیــر و
نــوآوری کســ 

فلســفه از مدیریــت درســت مبتنــی بــر بهبــود مســتمر

و نــوآوری فناورانــه از یــک ســو و بررســی نقــش قابلیــت

تعییــن نــوع نقــش متغیــر موردنظــر اســت.

مجموعــه از کارکردهــای مدیریتــی تلفیــق میشــود ،یــک

محصــوالت و فرایندهاســت کــه بهعنــوان جدیدتریــن

 .2مــروری بــر ادبیــات نظــری و پیشــینهی
پژوهــش

بنابرایــن ،مدیریــت کیفیــت جامــع از ابعــادی کــه بهطــور

واژههایــی چــون نــوآوری ،ظرفیــت نــوآوری ،قابلیــت

را معنــی میدهنــد ،تشکیلشــده اســت .هــدف مدیریــت

هــم بــهکار بــرده میشــوند .الســون و سامســون ()2001

مشــتریان اســت و بــه نوبــهی خــود موجــب افزایــش

متفاوتــی از فراینــد نــوآوری رخ میدهنــد و قابلیــت نــوآوری

بــا کیفیــت باالتــر و قیمــت پایینتــر ،موقعیــت رقابــت در

 1-2قابلیت نوآوری

یــک عنصــر بحرانــی در توســعهی خروجــی نــوآوری اســت.

آنهــا اظهــار داشــتند کــه قابلیــت نــوآوری ســازمانها از
طریــق مهارتهــا و تواناییهایــی کــه کاربــرد منابــع را

ممکــن میســازد ،افزایــش مییابــد و یــک توانایــی بــرای

انتقــال پایــدار دانــش و ایدههــا بــه محصــوالت ،فرایندهــا و
سیســتمها بــرای کســب ســود توســط شــرکت اســت[. ]9

محصــول بــا کیفیــت بــرای
کیفیــت جامــع ،آمادهســازی
ِ

بهــرهوری و کاهــش هزینــه میشــود .بهوســیله محصــول

بــازار بهبــود پیــدا میکنــد .ایــن مجموعــه از رویدادهــا بــه
کارکنــان ســازمان امنیــت شــغلی خواهــد داد کــه موجــب

رضایــت بیشــتر آنهــا از محیــط کارشــان خواهــد بــود [.]7

مدیریــت کیفیــت جامــع نیازمنــد شــش مفهــوم اساســی زیر

ا ست :

 .1مدیریــت متعهــد و عالقمنــد جهــت حمایــت ســازمانی

تعریــف میکنــد .بــا توجــه بــه ایــن تعریــف ،مدیریــت

 .3مشارکتدادن و استفاده از تمام نیروهای کاری؛

گرفتــه شــود .بــر طبــق ادبیــات قابلیتهــای پویــا ،ســاختار

 .5برخورد با عرضهکنندگان به عنوان شریک تجاری؛

نــوآوری میتوانــد بهعنــوان یــک قابلیــت ســازمانی درنظــر
یــک قابلیــت نــوآوری بــا چندیــن عنصــر معرفــی میشــود
کــه عبارتنــد از :دیــد و راهبــرد ،مهــارت و شایســتگی،
هــوش ســازمانی ،خالقیــت و مدیریــت ایــده ،ســاختارها

 .2تمرکز راسخ بر مشتریهای داخلی و خارجی؛

 .4بهبود مستمر فرایندهای تولید و فرایندهای سازمان؛
 .6استفاده از معیارهای عملکرد برای فرایندها [.]1

ادوارد دمینــگ در ایــن رابطــه میگویــد کــه کار مدیریــت

در انتهــا یکپارچهکــردن همــه سیســتمها بهگون ـهای اســت

و سیســتمهای ســازمانی ،فرهنــگ ،محیــط ســازمانی و

کــه یــک خیــز از بهبــود پیوســته بــه نــوآوری پیوســته در

پیوســتهی نــوآوری بهعنــوان یکــی از قابلیتهــای بحرانــی

شــکلی کــه حتــی مشــتری فکــر آن را نمیکــرده اســت .بــا

نــوآوری نامیــده میشــود [.]1

فعالیتهــای بیشــتر در نــوآوری و عملکــرد میتوانــد بــه

مدیریــت فنــاوری [ .]14توانایــی شــرکتها بــرای خلــق

بوکار امــروزی مطــرح اســت و قابلیــت
در محیــط کســ 

 2-2مفهوم مدیریت کیفیت جامع

هم ـهی مجموعــه محصــوالت جدیــد برداشــته میشــود بــه
درک اولیــه مدیریــت کیفیتمحــور ،پیشبینیشــده کــه
ســاخت مســیر بهبــود مســتمر بــه نــوآوری مســتمر منتهــی

بــرای اجتنــاب از آنچــه بینــدر و ریــوز ( )1994بهعنــوان

شــود .بــه عبــارت دیگــر مدیریــت کیفیــت جامــع ،نــوآوری

مســیرهای پراکنــدهای از دانــش تجمعــی و بــه ســمت

میتــوان از بحــث دمینــگ نتیجــه گرفــت کــه بهبــود

ســردرگمی در تحقیــق روی کیفیــت مینامیدنــد کــه
پیچیدگــی و تعــدد رویکردهــای کیفــی بــود ،در اینجــا

فناورانــه را پــرورش میدهــد[ .]8بــا توجــه بــه ایــن امــر،

بوکار بــه نــوآوری مســتمر
مســتمر بــا قابلیــت نــوآوری کسـ 
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تحلیلی بر نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه

گرانــت ( ،)1997قابلیــت را بهعنــوان ظرفیــت یــک مجموعــه

درازمــدت از بــاال بــه پاییــن؛

از منابــع فــردی بــرای انجــام بعضــی وظایــف و فعالیتهــا
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بیــان داشــتند کــه نــوآوری و قابلیــت نــوآوری در مراحــل

نظاممنــدی بــا هــم ترکیــب و فلســفهی مدیریــت صحیــح

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

نــوآوری در ادبیــات نــوآوری واردشــده و گاهــی بــه جــای

مدیریــت کیفیــت جامــع مطرحشــده اســت[]7و[.]8
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تبدیــل میشــود.

ابعــاد مدیریــت کیفیــت جامــع :ابعــاد مربــوط بــه مدیریــت

بایــد مدیریــت شــود ،معرفــی میشــود [.]7

مختلــف ایــن مفهــوم از ابعــاد مختلفــی مــورد بررســی

مدیریــت کیفیــت جامــع متغیــر قابلیــت نــوآوری فنــاوری

کیفیــت جامــع متنــوع و مختلــف هســتند .در تحقیقــات
قــرار گرفتــه اســت .در جــدول ( )1برخــی از ابعــاد کــه

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

نیــز در تحقیقــات مختلــف مــورد توجــه و بررســی قــرار

در تحقیقــات مختلــف تکــرار شــدهاند ،دیــده میشــود.
مدیریــت و ارزیابــی کیفیــت بیشــتر از ابعــاد دیگــر مــورد

اســت در جــدول ( )1دیــده میشــود [.]7

همانطــور کــه مالحظــه میشــود ،رهبــری و حمایــت
بررســی قــرار گرفتهانــد [.]7

بــا بررســیهای صورتگرفتــه تعــدادی از ابعــاد مدیریــت

و عوامــل موفقیتــی کــه در هــر تحقیــق درنظــر گرفتهشــده
براســاس تحقیقــات انجامشــده ،مهمتریــن و بحرانیتریــن
ابعــاد قابلیــت نــوآوری فنــاوری بــه قــرار زیــر اســت:

کیفیــت جامــع بهعنــوان مهمتریــن ابعــاد ایــن مفهــوم

 )1برنامهریــزی و تعهــد مدیریــت (تعریــف یــک راهبــرد

 )1حمایــت مدیریــت (راهبــرد کیفــی ،درگیــری مدیریــت بــا

و )...؛

 )2اطالعــات بــرای کیفیــت (قابــل دســترس بــودن بــرای

پــروژه ،عالق ـهی پایــدار در کار دیگــران ،پیشقدمــی افــراد

و )...؛

 )3پروژههــا (فرمولهکــردن پروژههــای نوآورانــه ،پــروژه

درنظــر گرفتــه شــدهاند کــه عبارتنــد از:
کیفیــت و )...؛

کارکنــان ،اســتفاده از فنــون آمــاری بــرای کنتــرل کیفــی

فراینــد بــا شناســایی مشــکل ،انضبــاط و پاکــی محیــط کار

و )...؛
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ابعــاد قابلیــت نــوآوری کســبوکار :هماننــد مفهــوم

گرفتــه اســت .تحقیقاتــی کــه در ایــن زمینــه صورتگرفتــه

 )3مدیریــت فراینــد (فرایندهــای تولیــد مســتند ،طراحــی
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بنابرایــن ،نــوآوری نیــز بهعنــوان یــک منبــع راهبــردی کــه

نــوآوری فنــاوری ،بودجــهی خــاص بــرای ایدههــای نــوآور

 )2رفتــار و اتحــاد (وجــود مزایایــی بــرای خطــا و شکســت
زیــاد در پروژههــای نــو و )...؛

بــا برنامهنویســی و منابــع مناســب ،پروژههایــی کــه بــه
کاهــش ریســک نــوآوری کمــک میکنــد و )...؛

 )4دانــش و مهارتهــا (دانــش شــخصی خلقشــده،

 )4طراحــی محصــول (باالتــر بــودن کیفیــت نســبت بــه

سیســتمهای حفاظــت دانــش و )...؛

نیازمندیهــای مشــتریان و )...؛

مدیریــت مســتندات و اطالعــات ،سیســتمهای اطالعاتــی

هزینــهی طراحــی محصــول ،طراحــی محصــول بــرای

 )5اطالعــات و ارتباطــات (جریــان اطالعاتــی پایــدار،

 )5مدیریــت منابــع انســانی (خلــق تیمهــای حــل مســئله،

محــرک ایــده هــای نــو و )...؛

 )6ارتبــاط بــا مشــتریان و تأمینکننــدگان (ارتباطــات

ارتبــاط بــا مراکــز و دانشــگاهها ،ســنجش فنــی رقبــا و )...

آمــوزش افــراد در ارتبــاط بــا کار تیمــی و کیفیــت و )...؛

بلندمــدت بــا اعتمــاد بــه تأمینکننــدگان ،اطالعــات از
مشــتریان و تأمینکننــدگان بــرای بهبــود محصــول و )...

[.]7

بوکار
 3-2مفهوم قابلیت نوآوری کس 

ایــن تحقیــق بــر مبنــای تحلیــل مفهومــی نــوآوری تیتــر
( )2003اســت کــه یــک معنــی از نــوآوری را در ارتبــاط

بــا قابلیــت تجــاری منطبــق بــا پدیــدهای جدیــد میدانــد.
بنابرایــن ،نــوآوری یــک قابلیــت پویــا بــا الگویــی ثابــت
اســت کــه از فعالیــت جمعــی یــاد میگیــرد و ســازمان از

طریــق آن بهطــور نظاممنــد رویههــای عملیاتــی خــود
را بهمنظــور بهبــود کارایــی ،خلــق و اصــاح مینمایــد.

 )6محیــط خارجــی (پروژههــای نــوآوری بــا همــکاری،
[.]7

جدول  :1ابعاد قابلیت نوآوری کسبوکار

Forrest 1991

Rothwell
1994a, b

عوامل تسهیلکننده:
 .9اتحاد عمومی سازمانها
 .10انعطافپذیری سازمانی طرفدار
تصمیمگیری کارا و چابک
 .11توسعهی داخلی کامل در پایگاه داده
 .12اتصال خارجی کارا به داده

 .1دیدگاه ،رهبری و مطلوبیت برای نوآوری
 .2ساختار مناسب برای نوآوری
 .3افراد کلیدی (ترویجدهنده ،قهرمان)
 .4 Tidd et al. 1997تیم کاری موثر در تصمیمگیری
 .5تعهد در آموزش و پرورش
 .6ارتباطات داخلی و خارجی وسیع
 .7درگیری باال با نوآوری و بهبود مستمر

 .8اتصاالت خارجی وسیع در تالش برای
فرصتها و آموزش
 .9گرایشهای مشتری
 .10جو مناسب برای خالقیت
 .11سازمان یادگیرنده و مدیریت دانش

Pavitt 2003

 .1اتصال خارجی با مشتریان بالقوه و با منابع مهم دانش و مهارتها
 .2اتصال بین نقشی داخلی با برخوردهای کلیدی برای آزمایش و
یادگیری
 .3تخصیص منابع و کنترل بر طبق هزینهها
 .4تعیین معیار برای تخصیص منابع بر طبق سطوح فناوری و
فرصتهای بازار

 .5همترازی گروههای حرفهای با قدرت و
کنترل فرای رشتههای فرصتهای آینده
 .6همکاری و اتحاد دانش خاص
 .7یادگیری تحت شرایط عدماطمینان

 4-2پیشینهی پژوهش

خروجــی نوآورانــه آن اثرگــذار بــوده و ایــن تأثیــر مثبــت و

الووســن و سامســون در ســال  ،2001بــه بررســی پویــای

معنــادار اســت.

نقــش قابلیتهــای پویــا در ایــن رابطــه را بررســی و تببیــن

روی عملکــرد ســازمان را مــورد بررســی قــرار دادنــد در

اورتیــز و همــکاران در ســال  ،2006نقــش و تأثیــر مدیریــت

یادگیــری و انطبــاق بــا محیــط اســت کــه میتوانــد رشــد و

کردنــد .بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه یافتههــای پژوهــش،

یــام و همــکاران در ســال  ،2011نقــش منابــع نوآورانــهی

توســعهی قابلیتهــای نوآورانــه در ســازمان پرداختنــد و

هونــگ و همــکاران در ســال  ،2010نقــش قابلیــت پویــا

کردنــد.

ایــن تحقیــق قابلیــت پویــا بهعنــوان تــوان ســازمان بــرای

کیفیــت جامــع بــر قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار را بررســی

توســعهی شــرکت را بــه دنبــال داشــته باشــد.

مدیریــت کیفیــت جامــع بــر توســعهی قابلیتهــای پویــای

مربــوط بــه قابلیــت نــوآوری فناورانــه را روی عملکــرد و

الونــن و همــکاران در ســال  ،2009رابطــهی بیــن عوامــل

بهدســت آمــده از تحقیــق ،قابیلیــت نــوآوری فنــاوری باعــث

دســتیابی بــه نــوآوری را بررســی کردنــد .یافتههــای تحقیــق

نــوآوری ســازمانی و عمکلــرد در ســازمان میشــود.

ســازمانی از جملــه قابلیــت نــوآوری کسـبوکار مؤثــر اســت.

خروجیهــای ســازمانی بررســی کردنــد .بــا توجــه بــه نتایــج

و مؤلفههــای قابلیتهــای ســازمانی و تــوان شــرکت بــرای

ارتقــای کارکردهــای مهــم ســازمانی همچــون توســعهی

نشــان میدهــد کــه قابلیتهــای پویــای ســازمانی روی

در ســال  ،2011یانــگ بــه نقــش قابلیتهــای نوآورانــه
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تحلیلی بر نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه

Tang 1998

 .1جریان اطالعات و ارتباطات
 .2ویژگیهای رفتار خالق و اتحاد داخلی
 .3مدیریت دانش و مهارتها

 .4مطرح کردن پروژهها
.5گرایش ،حمایت و تعهد مدیریت
 .6ارتباط با محیط خارجی
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عوامل راهبردی:
 .1راهبرد تولید محصول بر مبنای زمان (کارایی در توسعهی محصول)
 .2توسعهی محصول متمرکز روی کیفیت و سایر عوامل بیقیمت
 .3تاکید روی انعطافپذیری و مسئولیتپذیری مشترک
 .4تمرکز روی مشتری در نمای راهبردی
 .5اتحاد راهبردی با تأمینکنندگان
 .6راهبرد همکاری فناوری
 .7راهبرد فرایند دادهی الکترونیکی
 .8سیاست کنترل کیفیت جامع

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

 .1تعریف مراحل پیشارزیابی و پیشتحلیلی
 .2تعریف جریانات بازخور (خارجی و داخلی)
 .3شناسایی نقاط و سطوح تصمیم در طی فرایند نوآوری
.4تعیین چرخهی نوآوری سازمان با چرخهی صنعت

 .5شناخت متغیرهای محیطی (بازار ،فناوری،
فرهنگی -اجتماعی ،سیاسی)
 .6شناخت متغیرهای داخلی (فرهنگ سازمانی)
 .7تعهد برای منابع مورد نیاز برای نوآوری به
عنوان مالحظات زمان و هزینه
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در توســعهی شــرکتها توجــه کــرد .یافتههــای پژوهــش

گونــه شــواهدی مبتنــی بــر ارتبــاط علــی نیافتنــد [.]7

ارتقــای ســازمانها در چیــن میشــود .در پژوهــش یانــگ

جامــع -قابلیــت نــوآوری کسـبوکار میتوانــد بــه دو ســطح

نشــان میدهــد کــه قابلیــت در نــوآوری منجــر بــه رشــد و

نقــش برجســتهی نــوآوری در رشــد شــرکت بهعنــوان محــور

تحلیلــی تقســیمبندی شــود:

 . 3بررســی رابطــهی بیــن مدیریــت کیفیــت
جامــع و قابلیــت نــوآوری کســب و کار

مدیریــت کیفیــت جامــع ،یــک جــو یــا بســتر مناســب و

توســعه درنظــر گرفتــه شــده اســت.

یادگیــری انباشــته در شــرکتها را مشــخص کنــد،

شــدهاند کــه بعضــی از ابعــاد مدیریــت کیفیــت جامــع روی

مقــدم در ســاختار قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار کــه مســیر
بهصــورت محــدود انجامشــده اســت .مقالــهی پایــه در

زمینــه ارتبــاط بیــن نــوآوری و کیفیــت تحقیــق فلیــن
( )1994اســت کــه مدیریــت کیفیــت جامــع را بــا ابزارهــای

از تعیینکنندههــای نــوآوری (بهعنــوان نتیجــه) یافــت

آنهــا اثرگــذار بودهانــد []7و[.]8

 1-3بستر مناسب

اولیــن ســطح بحــث بــر مبنــای عواملــی اســت کــه بــا فرایند

اندازهگیــری آن بــهکار میگیــرد ،تــا اثــر کارکــردی

قابلیــت نــوآوری برخــورد داشــته یــا آن را ارتقــا میدهنــد.

نمایــد .ســوهال و پراجوگــو ( )2001بعــد از یــک مــرور کلــی

اثــرات علــی روی تالشهــای نــوآوری شــرکتها دارنــد.

مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری پیچیــده و مبهــم اســت.

چــرا مدیریــت کیفیــت جامــع بایــد در شــرکتها بــهکار

بهکارگیــری آن را در زمــان توســعهی محصــوالت ،مشــخص

همچنیــن ،تحقیقــات تجربــی در محیــط اقتصــادی مثــل
عمــده و مثبــت بیــن نــوآوری و مدیریــت کیفیــت جامــع

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

پرثمــر بــرای توســعهی نــوآوری فراهــم میکنــد.

مطالع ـهی مدیریــت کیفیــت جامــع بهعنــوان یــک عنصــر

اســترالیا بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه یــک ارتبــاط
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بــا درنظرگرفتــن ایــن نکتــه کــه کیفیــت و بهطــور خــاص

بهطــور غیرمســتقیم بــا نشــاندادن ایــن نکتــه کــه بســیاری

روی ادبیــات بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه ارتبــاط بیــن
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بحــث نظــری در بــاب ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت

وجــود دارد درحالیکــه اســمیت و ســنگه ( )2001هیــچ

بنابرایــن ،عوامــل مدیریــت کیفیــت جامــع وجــود دارنــد کــه
بهعنــوان یــک مرجــع ســه دســته اصــول بــر مبنــای اینکــه
گرفتــه شــوند وجــود دارد( .گرایشهــای مشــتری ،بهبــود

مســتمر ،و کار تیمــی) [ .]7جــدول ( )2بحثهــای مطــرح

موافــق و مخالــف ارتبــاط مثبــت بیــن مدیریــت کیفیــت

جامــع و تــاش نوآورانــه را نشــان میدهــد.

جدول  :2بحثهای مخالف و موافق در رابطهی بین مدیریت کیفیت جامع و تالش نوآورانه
اصول مدیریت
کیفیت جامع

نظرات موافق با رابطهی بین دو مفهوم

نظرات مخالف با رابطهی بین دو مفهوم

گرایشهای مشتری

 بهترین راه برای بررسی نیازمندیهای مشتریاست.
 یک اتصال ایجادشده بین نوآوری و نیازهایمشتریان است.

 ممکن است کشف نیازهای پنهان مشتریان منع شود. از نوآوری رادیکال (اصلی) جلوگیری میشود. -سازمانها برای تالطم و ناپیوستگی در بازار آمادگی ندارند.

بهبود مستمر

 -تغییر ،نوآوری و تفکر خالق را ارتقا میدهد.

 تأکید روی کارایی منابع ،نوآوری را کاهش میدهد.کمتر به سمت اهداف بلند همتانه رهنمون میشود که موضوعاتجدید کمتری را برای ارتقا در نظر میگیرد.
 سیستمهای پایدار و تکراری را ارتقا میدهد. -چرخهی یادگیری ساده را ارتقا میدهد.

کار تیمی ،توانمندسازی  -استقالل و خود ارزیابی را ارتقا میدهد و
زمینههای فناوری محدود را کاهش میدهد.
و تعهد
-کانالهای ارتباطی را قوی میسازد.

در عمل کارکنان خود را به معیارهای بهبود پایینتری متعهدمیکند.
 چون کار گروه بیشتر از کنترل کیفیت آن مورد تاکید استبنابراین از خالقیت جلوگیری میشود.

 2-3تعیینکنندههای نوآوری

هســتند.

ســطح دوم از مباحــث روی ارتبــاط مثبــت بیــن
کیفیــت و نــوآوری بــر مبنــای مــرور ادبیــات مرتبــط بــا

تعیینکنندههــای داخلــی و خارجــی فعالیتهــای نوآورانــه

اســت .بســیاری از ایــن تعیینکنندههــا (بهطــور خــاص
نــوع داخلــی) بهطــور آشــکار روی کارکردهــای کس ـبوکار

مدیریــت کیفیــت جامــع اثــر میگذارنــد و بنابرایــن آنهــا

جــدول ( )3تعیینکنندههــای نــوآوری کســبوکار کــه بــا
کارکردهــای مدیریــت کیفیــت جامــع برجســته و ارتقــا داده

میشــوند را نشــان میدهــد .طبقهبنــدی گالنــد و فیونتــه
( )2003کــه در جــدول آمــده ،عوامــل داخلــی نــوآوری کــه

میتوانــد بــه عوامــل محســوس ،نامحســوس و اســتراتژی

کس ـبوکار تقســیم شــود را نشــان میدهــد [.]7

کانالهایــی بــرای انتقــال اثــرات کیفیــت روی نــوآوری

جدول  :3تعیینکننده های داخلی نوآوری

راهبردها
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عوامل
نامحسوس

 مدیریت منابع انسانی :صالحیت ،آموزش ،تحریک ،توانمندسازی ،کار تیمی ،رهبری منابع سازمانی :تمایز نقشی (تخصصگرایی) ،گرایش به تغییر ،همکاری و کنترل ،اتحاد ،رهبری ،همکاری و... منابع تجاری :شهرت ،نگرش مشتری /بازار ،اطالعات بر مبنای نیازمندیها ،ارتباط با مشتری و رضایت آن-تأکید رویشهرت و تصویر ذهنی
 دانش و منبع ایدهها :دانستهها ،کار روز به روز ،ارتباط با مشتریان ،تأمینکنندگان و رقبا ،ارتباطات داخلی و خارجی وتبادل اطالعات فناروانه

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

عوامل
محسوس

 منابع مالی :برنامه ریزی بودجه با هدف خاص -سرمایهی انسانی :تیم مدیریت (تجربه) ،حرفهایسازی (تکنوکراسی)

 همکاری :متنوع ،بینالمللی -رقابت :حالت یا ساختار راهبردی کسبوکار

بــر ایــن اســاس فرضیــهی اول پژوهــش بهصــورت زیــر

بهبــود میبخشــد ،نیافتنــد .ایــن تناقضــات باعــث ارائــهی

فرضیــهی  :1مدیریــت کیفیــت جامــع (بــا بهرهگیــری از

جامــع را بــه دو فعالیــت مربــوط میکنــد :فعالیتهایــی

قابلیــت نــوآوری کســبوکار دارد.

همــراه اســت و بــا عنــوان فعالیتهــای کنتــرل کیفیــت

درنظــر گرفتــه میشــود:

 .4بررســی رابط ـهی بیــن مدیریــت کیفیــت
جامــع و نــوآوری فناورانــه

بــا وجــود عــدم توافــق روی نــوآوری در مدلهــای برتــر

دیــدگاه جدیــدی در ایــن زمینــه شــد کــه مدیریــت کیفیــت

کــه بــا قابلیــت ردیابــی ،دنبالــهروی و امنیــت کیفیــت
جامــع ( )TQCنامیــده میشــوند و فعالیتهایــی کــه روی
کار افــراد و ارتباطــات داخلــی و خارجــی و مدیریــت منابــع

انســانی تأکیــد دارنــد و یادگیــری کیفیــت جامــع ()TQL

مدیریــت کیفیــت جامــع و بــا وجــود اینکــه نتایــج بیــان

نامیــده میشــود .بنابرایــن مدیریــت کیفیــت جامــع شــامل

مزیــت رقابتــی حمایــت میکنــد ،تحقیقــات در ارتبــاط

کارایــی و یــک تمرکــز نرمافــزاری روی یادگیــری .دلیــل

میکنــد کــه نــوآوری بهعنــوان یــک منبــع اصولــی از

بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و عملکــرد نوآورانــه همچنــان

انــدک باقیمانــده اســت.

ادبیــات تجربــی نتایــج متناقضــی را ارائــه میدهــد .کار

دو مرحلــهی مجزاســت :یــک تمرکــز ســختافزاری روی
ایــن انشــعاب در نتایــج تجربــی بــه ارتبــاط بیــن مدیریــت

کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه بــر میگــردد کــه ایــن

ارتبــاط ،زمانیکــه فعالیتهــای مدیریــت کیفیــت جامــع

فلیــن ( )1994و پراجوگــو و ســوهال ( )2004 ،2003نشــان

ســختافزاری باشــند ،ضعیــف و حتــی منفــی اســت .بــرای

جامــع و نــوآوری فنــاوری مثبــت اســت و ترزووســکی و

رابطــه محکــم و مثبــت اســت .ایــن نتایــج تجربــی همچنیــن

میدهنــد کــه ارتبــاط بیــن بهکارگیــری مدیریــت کیفیــت
سامســون ( )1998هیــچ مــدرک تجربــی مبنــی بــر اینکــه

مدیریــت کیفیــت جامــع ،عملکــرد نــوآوری کســبوکار را

فعالیتهــای مدیریــت کیفیــت جامــع نرمافــزاری ایــن

رابطـهی بیــن مدیریــت کیفیت جامع و ســایر اســتانداردهای
عملکــرد تولیــدی و کارکنــان را پدیــدار میســازد [.]7

تحلیلی بر نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه

کارکردهــای کســبوکار) ،اثــر مثبــت و مســتقیمی روی
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تحلیلی بر نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه

یــک مجموعــه از تحقیقــات ،اثــرات مدیریــت کیفیــت جامــع

قابلیــت نــوآوری کســبوکار روی ارتبــاط بیــن مدیریــت

اگرچــه هیــچ مــدرک قــوی و محکــم مبتنــی بــر ارتبــاط

دیگــر ،قابلیــت نــوآوری کسـبوکار بهعنــوان یــک مکانیســم

وجــود نــدارد ،امــا روی نتایــج آن اثــر مثبــت مدیریــت

غیرمســتقیم کــه بخــش عظیمــی از ارتبــاط بیــن مدیریــت

روی عملکــرد کســبوکار را مــورد توجــه قــرار دادهانــد.

مثبــت بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و عملکــرد کسـبوکار
کیفیــت جامــع روی عملکردهــای عملیاتــی مثــل بهــرهوری،
رضایــت کلــی مشــتری ،اتفــاق نظــر وجــود دارد [.]15

ایــن نقــش و رابطــه بــا رویکــرد مبتنــی بــر منابــع شــرکت
و رویکــرد قابلیــت پویــا بازسازیشــده اســت .ماهیتــاً،

انعطافپذیــری ،تحویــل بــه موقــع کاال و خدمــات ،کیفیــت و
اگرچــه عملکــرد نــوآوری فنــاوری بهعنــوان یکــی از
مهمتریــن اولویتهــای رقابتــی در بخــش بزرگــی از

تحقیقــات مدیریــت عملیــات مطــرح نشــده اســت ،امــا بــرای
کارایــی ،انعطافپذیــری ،کیفیــت و زمــان تحویــل ضــروری

بــوده و بهعنــوان اولویتهــای رقابتــی در حــال رشــد بــرای

شــرکتها بــر مبنــای انــواع مختلفــی از قابلیتهــای پویــا

بنــا نهــاده شــدهاند و بــرای خلــق مزیــت رقابتــی مســیر
زیــر را طــی میکننــد :فرایندهــای یادگیــری ،اصــاح
منابــع و جریــان عــادی کار و فعالیتهــای فناورانــه .در

مدیریــت عملیــات هســتند .بنابرایــن بــا ایــن قیــاس ،بهترین

میشــوند بایــد اثــر مثبتــی روی نــوآوری فناورانــه در شــکل

طبــق درجــهی پیچیدگــی فعالیتهــا و جریانهــای کاری

کارکردهــا کــه توســط مدیریــت کیفیت جامــع پــرورش داده

فناورانــه را ترســیم میکننــد .بهعنــوان یــک نتیجــه و بــر

عملکــرد کسـبوکار عملیاتــی داشــته باشــند []7و [ .]15بــا

در سیســتمهای تولیــدی ،فراینــد قابلیتهــای فناورانــه

کیفیــت جامــع ،روح فرضشــده توســط دمینــگ کــه

شــامل میشــود .اگرچــه ،در بعضــی دورههــا ،قابلیتهــای

گرفتــه بــود ،حفــظ میشــود .یــک رابطــهی کلــی مثبــت
فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

ایفــا میکنــد.

ایــن حالــت ،شــرکتها مســیر یادگیــری و قابلیتهــای

حرکــت از بهبــود مســتمر بــه نــوآوری مســتمر را درنظــر
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مداخلهگــر بیــن دو متغیــر کار میکنــد و از طریــق اثــر

کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه را شــامل میشــود ،نقــش

درنظرگرفتــن بهکارگیــری بهتریــن کارکردهــای مدیریــت
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کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه رخ میدهــد .بــه عبــارت

بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه بهصــورت

فرضیــهی زیــر درنظــر گرفتــه میشــود:

از حالــت تولیــد محــور (مبنــا) تــا قابلیتهــای نوآورانــه را

فناوران ـهی پیشــرفته و مبنــا روی همافتادگــی (همپوشــانی)

دارنــد کــه بــه محیــط رقابتــی پویــا و ثابــت بســتگی دارد؛

امــا بهطورکلــی ،شــرکتها در طــی یــک مســیر پیوســتهی
قابلیــت فناورانــه بــه ســمت جلــو حرکــت میکننــد[.]16

فرضیــهی  :2مدیریــت کیفیــت جامــع (بــا بهرهگیــری از

بنابرایــن ،بــا درنظرگرفتــن مفهــوم قابلیتهــا و مســیرهای

نــوآوری فناورانــه دارد.

کــه یــک برنامــهی مدیریــت کیفیــت جامــع را بــهکار

کارکردهــای کســبوکار) ،اثــر مثبــت و مســتقیمی روی

 5بررســی نقــش میانجــی قابلیــت نــوآوری
کســبوکار در رابطــهی بیــن مدیریــت
کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه

بــا توجــه بــه مدلــی کــه اورتیــز و همــکاران در ســال 2009

پویــای پیوســته در سیســتمهای تولیــدی ،شــرکتهایی
میبرنــد ،ممکــن اســت بــه جریــان پیوســتهی قابلیتهــای

فناورانـهای کــه قابلیتهــای تولیدشــان را بهبــود میبخشــد،

وارد شــوند و بنابرایــن یــک مبنــا بــرای قابلیتهــای

نوآورانــهی ســاختارمند فراهــم میکننــد .بــر طبــق

ارائــه کردنــد ،متغیــر قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار بهعنــوان

رویکــرد مبتنــی بــر منابــع شــرکت و رویکــرد قابلیــت پویــا،

جامــع و نــوآوری فناورانــه دو نقــش مجــزا را ایفــا میکنــد:

اینکــه آنهــا قابلیــت بــرای انجــام آن را دارنــد .در شــرایط

یــک متغیــر مداخلهگــر در رابطـهی بیــن مدیریــت کیفیــت

شــرکتها بــه عملکــرد نوآورانــه دســت مییابنــد بــرای

نقــش میانجــی و نقــش تعدیلــی .در ایــن تحقیــق نقــش

تناســب راهبــردی ،قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار در ارتبــاط

میدهیــم.

یــک متغیــر واســطه ،مداخلــه میکنــد .بهطورکلــی در ایــن

میانجــی قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار را مــورد توجــه قــرار

ایــن رویکــرد احتمالــی بیــان میکنــد کــه اثــر واســط هی

بیــن نــوآوری فناورانــه و مدیریــت کیفیــت جامــع بهعنــوان

حالــت فــرض میشــود کــه قابلیــت نــوآوری کســبوکار

بهعنــوان یــک مکانیســم مداخلهگــر بیــن دو متغیــر کار

نــوآوری ممکــن اســت مکمــل درنظــر گرفتــه شــوند .پــس

عظیمــی از ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری

همزمانــی دســتیابی بــه اهــداف راهبــردی رهبــری هزینــه

میکنــد و از طریــق یــک اثــر غیرمســتقیم کــه بخــش

فناورانــه بــه حســاب میآیــد ،نقــش ایفــا میکنــد .بــر ایــن
اســاس فرضیـهی ســوم در ایــن پژوهــش بــه قــرار زیر اســت:

فرضیـهی  :3قابلیــت نــوآوری کسـبوکار واســطهی ارتبــاط

از ظهــور پژوهــش پورتــر ( )1985کــه در دفــاع از تناقــض
(کیفیــت در مفهــوم محــدود) و رهبــری تمایــز (نــوآوری

بهعنــوان یــک ابــزار) تمرکــز کارهــای پژوهشــی بــه
ایــن ســمت ســوق یافــت کــه شــرکت میتوانــد بهطــور

بیــن بهکارگیــری فعالیتهــای کســبوکار مطرحشــده

همزمــان بــه هــر دو ســو متمایــل شــود .ســوم اینکــه

 6بررســی نقــش تعدیلــی قابلیــت نــوآوری
کســبوکار در رابطــهی بیــن مدیریــت
کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه

مزیــت رقابتــی ،اگــر مدیریــت کیفیــت جامــع در دســتیابی

توســط مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه اســت.

براســاس نظریــه داراییهــای مکمــل در دســتیابی بــه

تناســب راهبــردی نشــان میدهــد کــه رابطــهی بیــن

ایــن رابطــه ادبیــات مفهومــی بــا عنــوان فرهنــگ ســازمانی

ســطوح مختلــف دســتاوردهای قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار

بــرای اینکــه مدیریــت کیفیــت جامــع در دســتیابی بــه

مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه تابعــی از

اســت .تعامــل بیــن ایــن دو متغیــر یعنــی مدیریــت کیفیــت
جامــع و قابلیــت نــوآوری کسـبوکار باعــث تغییــر جهــت یــا
شــدت اثــر بــر روی متغیــر قابلیتهــای نوآورانــه میشــود.

ســه نــوع اســتدالل در ایــن بــاره وجــود دارد کــه قابــلتأمــل

هســتند:

را مطــرح میکنــد (پــاول .)1995 ،فرهنــگ ســازمانی
نــوآوری موفــق شــود بایــد بــا کارکردهــای قابلیــت نــوآوری

کســبوکار تلفیــق شــود [ .]8بنابرایــن فرضیــهی چهــارم
پژوهــش بــه قــرار زیــر اســت:

فرضیــهی  :4قابلیــت نــوآوری کســبوکار تعدیلکننــدهی
ارتبــاط بیــن بهکارگیــری فعالیتهــای کســبوکار

یــک مبنــا بــرای بهکارگیــری و تناســب اســتخراج نــوآوری

بــر ایــن اســاس مــدل مفهومــی پژوهــش کــه برگرفتــه از کار

رادیــکال اســت .براســاس ایــن نظــر ،اثــر تعاملــی بیــن بهبود
مســتمر (مدیریــت کیفیــت جامــع) و مهارتهــای نوآورانــه
(قابلیــت نــوآوری کسـبوکار) روی نــوآوری فناورانــه قویتــر

فناورانــه اســت.

پژوهشــی اورتیــز و همــکاران در ســال  2009اســت ،ارائــه

میشــود:

میشــود .دوم اینکــه دســتاوردهای راهبــردی کیفیــت و
قابلیت نوآوری کسب و کار

نوآوری فناورانه

مدیریت کیفیت جامع

قابلیت نوآوری کسب و کار

نوآوری فناورانه

مدیریت کیفیت جامع

نمودار  :1مدل مفهومی پژوهش :برگرفته از مدل اورتیز و همکاران در سال ( 2009مدل ها در دو حالت بررسی نقش میانجی و تعدیلی)
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تحلیلی بر نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه

نخســت ،پژوهــش ایمــای ( )1986نشــان داد کــه بهبــود

مطرحشــده توســط مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری

مســتمر (کایــزن) یــک جایگزیــن بــرای نــوآوری نیســت و
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شــود یــک منبــع مکمــل ممکــن اســت مــورد نیــاز باشــد .در

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

بــه هــدف کســب مزیــت رقابتــی خــود بــا شکســت روبـهرو

در یــک جمــع بنــدی ،ایــن پژوهــش بــه دنبــال بررســی

تصادفــی تعــدادی از ایــن شــرکتها کــه از سیســتمهای

* ابتــدا رابطـهی مســتقیم بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و

و نمون ـهی آمــاری شــامل کارشناســان و کارکنانــی در ایــن

تحلیلی بر نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه

روابــط زیــر اســت:

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC
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نــوآوری فناورانــه مــورد توجــه قــرار میگیــرد.

* رابطــه قابلیــت نــوآوری کســبوکار در ســازمانها بــا

نــوآوری فناورانــهی آنهــا بررســی میشــود.

* در نهایــت در دو بخــش بــه بررســی نقــش میانجــی و

مدیریــت کیفیــت جامــع بهرهمنــد بودنــد ،انتخــاب شــدند

شرکتهاســت کــه دارای تجربـهی کاری بــاالی  5ســال بوده
و از آشــنایی نســبتاً کاملــی در خصــوص برنامههــای تأمیــن

کیفیــت خــود برخــوردار هســتند .تعــداد پرســشنامهی
جمعآوریشــده کــه بــرای تحلیــل مناســب تشــخیص داده

تعدیلــی متغیــر قابلیــت نــوآوری کســبوکار در رابطــهی

شــد برابــر بــا  119عــدد اســت.

میشــود.

از پژوهــش اورتیــز و همــکاران در ســال  2009اســت.

بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه پرداختــه

 7روش شناسی پژوهش

جامعــهی پژوهــش شــامل کارخانجــات تولیــد مــواد
غذایــی در اســتان گیــان اســت .بدینمنظــور بــه شــکل

پرس ـشنامهی مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضــر برگرفتــه

گویههــای مربــوط بــه متغیرهــای پژوهــش در جــدول ()4
قابــل مشــاهده اســت.

جدول  :4مولفههای مربوط به متغیرهای پژوهش
متغیر

زیر متغیر

 حمایت مدیریتمدیریت کیفیت جامع  -اطالعات برای کیفیت
 -مدیریت فرایند

تعداد سؤاالت پرسشنامه

 طراحی محصول مدیریت منابع انسانی -ارتباط با تأمینکننده و مشتری

 24سوال

نوآوری فناورانه

 نرخ تولیدات و میزان اقدامات -فناوری جدید در سیستم تولید

 هزینه نوآوری فناورانه -تولید محسوس

 4سؤال

قابلیت نوآوری
کسبوکار

 برنامهریزی و تعهد مدیریت تمامیت و رفتار -پروژهها

 دانش و مهارت ارتباطات و اطالعات -محیط خارجی

 19سؤال

کل

 47سؤال

تمامــی ســؤاالت بــا طیــف  5گزینــهای لیکــرت (خیلــی

معــادالت ســاختاری بهمنظــور بررســی فرضیــات پژوهــش

شــدهاند .بهدلیــل ترجمــه ســؤاالت منــدرج در پرس ـشنامه

در ايــن پژوهــش بــراي آزمــون فرضیههــا و تعييــن تأثيــر

زیــاد ،زیــاد ،متوســط ،کــم ،خیلــی کــم) اندازهگیــری
و بهمنظــور اطمینــان از روایــی محتــوا ،از نظــر اســاتید و

صاحبنظــران در ایــن حــوزه بهــره گرفتــه شــد .از ســوی
دیگــر روایــی ســازهی پرســشنامه بــا اســتفاده از تحلیــل
عاملــی تأییــدی بــه کمــک نرمافــزار لیــزرل مــورد بررســی
قــرار گرفــت .پایایــی پرســشنامه بــا اســتفاده از ضریــب

استفادهشــده اســت.

متغيرهــاي مكنــون از مدليابــي معــادالت ســاختاری

 ، )SEM(1نرمافــزار لیــزرل 8/50اســتفاده شــد .در پژوهــش
حاضــر در دو بخــش از معــادالت ســاختاری اســتفاده شــد .در

بخــش اول بــرای بــرازش مدلهــای اندازهگیــری (تحلیــل

عاملــی تأییــدی) و در بخــش دوم بهمنظــور ســنجش مــدل

آلفــای کرونبــاخ و بــا کمــک نرمافــزار  SPSSنســخه نوزدهــم

و معنــاداری روابــط بیــن متغیرهــا از تحلیــل مســیر بهــره

متغیرهــا بــاالی  0/7بــوده بنابرایــن پرسـشنامهی حاضــر از

شــاخصهای بــرازش مناســب مــدل بســیار هســتند .در

بررســی شــد ،کــه بهعلــت اینکــه میانگیــن پایایــی تمامــی
پایایــی الزم برخــوردار اســت .بهمنظــور تجزیــه و تحلیــل

دادههــای جمعآوریشــده از تحلیــل عاملــی تأییــدی بــرای

روایــی ســازه ،آزمــون همبســتگی ،تحلیــل رگرســیون و مدل

گرفتــه شــد.

ایــن تحقیــق از  6شــاخص معــروف و مهــم اســتفاده شــد

کــه شــامل( NC2 :کای اســکوئر بهنجــار یــا نســبی) یکــی از
شــاخصهای عمومــی بــرازش کــه از تقســیم ســاد ه مقــدار
1. Structural Equation Modeling
2. Normalized Chi-Square

کای دو بــر درجــهی آزادی محاســبه میشــودRMSEA3 ،

(شــاخص ریشــهی میانگیــن مربعــات خطــای بــرآورد)،

( NFI4شــاخص بــرازش هنجارشــده)( NNFI5،شــاخص

بــرازش هنجارنشــده)( GFI6 ،شــاخص نیکویــی بــرازش)،

( RMR7شــاخص ریشــهء میانگیــن مربعــات باقیمانــده)
اســت .شــوماخر و لومکــس ( ،)1388مقادیــر بیــن یــک تــا

پنــج را بــرای شــاخص  NCقابلقبــول میداننــد .مقادیــر
قابــل قبــول بــرای شــاخصهای  NFI، NNFI،GFIبیشــتر

از  90/0و بــرای شــاخص  RMSEAکمتــر از  1/0و همچنیــن

بیــن متغیرهــا

جــدول ( )5میــزان همبســتگی متغیرهــای تحقیــق را نشــان
میدهــد .همانطــور کــه مشــاهده میشــود متغیرهــای
مســتقل بــا متغیــر وابســتهی تحقیــق کــه نــوآوری

فناورانـهی ســازمانی اســت در ســطح معنــاداری  99درصــد،

دارای رابطــهی معنــادار و مثبتــی اســت .یعنــی مدیریــت
کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه از یــک ســو و قابلیــت

نــوآوری کس ـبوکار و نــوآوری فناورانــه از ســوی دیگــر بــا
هــم ارتبــاط معنــاداری دارنــد.

جدول  : 5میانگین ،انحراف معیار و همبستگی بین متغیرها

مدیریت کیفیت جامع

متغیر

1

مدیریت کیفیت جامع

1

**.726

قابلیت نوآوری کسبوکار

0/657

**.283

نوآوری فناورانه

قابلیت نوآوری کسبوکار

 -آزمــون تحلیــل رگرســیون بــرای بررســی اثــر

( )β=.457 p<.01و متغیــر قابلیــت نــوآوری کســبوکار

نتایــج تحلیــل رگرســیون در جــدول ( )6ارائهشــده اســت.

دارنــد .نتایــج مــدل دوم :در مــدل دوم اثــر تعاملــی مدیریت

تعدیلــی متغیــر قابلیــت نــوآوری کســبوکار

کســبوکار بــر رابطــهی بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و
قابلیــت نوآورانــه ،از دو مــدل اســتفاده میشــود .نتایــج مــدل

اول :در مــدل اول متغیــر مســتقل (مدیریــت کیفیــت جامــع)

و متغیــر تعدیلگــر (قابلیــت نــوآوری کســبوکار) وارد

کیفیــت جامــع و قابلیــت نــوآوری کسـبوکار بــه مــدل اول

افــزوده میشــود .اثــر تعاملــی 8متغیــر مســتقل و تعدیلگــر،

معنــادار نیســت؛ بنابرایــن متغیــر قابلیــت نــوآوری کســب

وکار در رابطــهی بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری
فناورانــه نقــش تعدیلــی نــدارد.

معادلــه میشــوند .در ایــن مــدل ،مدیریــت کیفیــت جامــع
جدول  :6نتایج مدل رگرسیون (متغیر وابسته :نوآوری فناورانه)

متغیر

مدل اول

مدل دوم

مدیریت کیفیت جامع

**.457

**.764

قابلیت نوآوری کسب وکار

**.391

**.467

مدیریت کیفیت جامع* قابلیت نوآوری کسب وکار
ضریب تعیین استاندارد ()Adjusted R2
مقدار آزمون فیشر ()F

.106
.501

.489

**21.120

**12.239

       
**p<0.01
6. Goodness of fit Index
7. Root Mean Square Residual
8. Interaction

3. Root Mean Square Error of Approximation
4. Normed Fit Index
5. Non- Normed Fit Index
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بــرای بررســی نقــش تعدیلــی متغیــر قابلیــت نــوآوری

( )β=.391 p<.01بــا نــوآوری فناورانــه رابطـهی معنـاداری
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.)1388

 -آزمــون همبســتگی پیرســون بــرای بررســی رابط ـهی

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

بــرای  RMRکمتــر از  05/0اســت (هومــن1390 ،؛ کالنتری،

 8تجزیه و تحلیل دادهها

تحلیلی بر نقش قابلیت نوآوری کسب و کار در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری فناورانه

 -نتایــج تحلیــل مســیر بــرای بررســی نقــش

بــازهی قابــل قبــول یــک و پنــج قــرار گرفتــه اســت .شــاخص

بــرای تعییــن میــزان تناســب مــدل تحلیــل مســیر از

اســت .شــاخص  RMRبرابــر  0/024اســت کــه از مقــدار

بــه بــرازش مــدل کلــی تحقیــق در جــدول ( )7ارائهشــده

مقــدار بحرانــی  0/90باالتــر هســتند .بنابرایــن مــدل تحقیــق

میانجــی قابلیــت نــوآوری کســبوکار

از بــرازش مناســبی برخــوردار اســت.

اســت .نتایــج مــدل نشــان میدهــد کــه مــدل تحلیــل
مســیر ،مــدل بســیار مناســبی اســت .کای دو بــه هنجــار در

جدول  :7شاخصهای برازش مدل اصلی پژوهش

شاخص برازش
NC

RMSEA

NFI

NNFI

GFI

RMR

1/16

0/078

0/92

0/90

0/91

0/024

B1
B2
B3

0/59

T1

0/80
0/68
0/79

قابلیت نوآوری
کسب وکار

0/78

I1

I2

0/76
0/88

نوآوری فناورانه

0/87

مدیریت کیفیت

0/69
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بحرانــی  0/05کوچکتــر اســت و ســایر شــاخصها از

شــاخصهای بــرازش مناســب اســتفاده شــد .نتایــج مربــوط

B4
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 RMSEAبرابــر  0/0780اســت کــه مقــدار قابــل قبولــی

0/81

جامع

T2
T3

0/59
0/77

0/11

0/83

T4
T5

0/83

I3
I4
I5

T6

0/58
0/59

0/76

I6

نمودار  :2تحلیل مسیر مدل کامل در حالت تخمین استاندارد (مدل تحلیلی پژوهش)

نتایــج مربــوط بــه متغیرهــای مکنــون کــه در نمــودار ()2

همچنیــن بــا توجــه بــه نمــودار ،میــزان همبســتگی بیــن

بیــن متغیــر مدیریــت کیفیــت جامــع و قابلیــت نــوآوری

 0/69اســت.

ارائهشــده اســت ،نشــان میدهــد کــه میــزان همبســتگی

کســبوکار برابــر بــا  0/78و میــزان همبســتگی مدیریــت

کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه برابــر بــا  0/11اســت.

قابلیــت نــوآوری کســبوکار و نــوآوری فناورانــه برابــر بــا

B1
B2
8/80

B3
B4

5/12
6/39

T1

قابلیت نوآوری
کسب وکار

6/12
مدیریت کیفیت

4/69

جامع

I1

I2

12/88

7/21

نوآوری فناورانه

1/01

9/19
9/81

T2
T3

5/05
6/21
9/33

T4
T5

13/21

I5

5/76

4/28

I6

نمودار  :3تحلیل مسیر مدل کامل در حالت معناداری

بــا توجــه بــه نمــودار ( )3محاســبهی اعــداد معنــاداری نشــان
میدهــد کــه روابــط ع ّلــی مدیریــت کیفیــت جامــع بــر
قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار و قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار
بــر نــوآوری فناورانــه معنــادار اســت .ولــی رابطــهی علّــی

نــوآوری فناورانــه ( β =0/69و  ) t=4/69از لحــاظ آمــاری معنــادار

اســت .عالوهبــر ایــن اثــر غیرمســتقیم مدیریــت کیفیــت
جامــع بــر نــوآوری فناورانــه از طریــق قابلیــت نــوآوری

کســبوکار ( )β × γ =0/78×0/69 = 0/538در مقایســه بــا اثــر

مســیر نخســت میتــوان گفــت کــه مدیریــت کیفیــت جامــع

کــه قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار ارتبــاط مدیریــت کیفیــت

بــر قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار بهطــور مســتقیم مثبــت و
معنــادار اثــر میگــذارد و قابلیــت نــوآوری کســبوکار بــر

نــوآوری فناورانــه بهطــور مســتقیم مثبــت و معنــادار اثــر

میگــذارد ولــی تأثیــر مدیریــت کیفیــت جامــع بــر نــوآوری

فناورانــه ( γ=11/0و  ) t=01/1بیشــتر اســت .بدیــن معنــی
جامــع -نــوآوری فناورانــه را تقویــت میکنــد؛ یعنــی قابلیــت
نــوآوری کســبوکار بهعنــوان متغیــر واســطه رابطــهی دو

متغیــر را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.

 .9بحث و جمع بندی

فناورانــه بهتــر و مناســبتر اســت کــه از طریــق قابلیــت
نــوآوری کس ـبوکار و بهصــورت ســاختار کام ـ ً
ا واســطهای

کیفیــت و نــوآوری در قالــب دو مفهــوم کالنتــر مدیریــت

بــا هــم دیــده میشــوند ،بنابرایــن یــک رابطــه کــه تأثیــر

رابطــهی بیــن نــوآوری فناورانــهی ســازمان بهعنــوان یــک

صــورت گیــرد .چــون در تحلیــل مســیر ،متغیرهــا در ارتبــاط

بیشــتری بــر متغیــر وابســته دارد ،باعــث میشــود رابط ـهی
متغیــر دیگــر تأییــد نشــود و بنابرایــن تأثیــر متغیــر مدیریــت

کیفیــت جامــع بــر متغیــر وابســتهی نــوآوری فناورانــه بــه
احتمــال زیــاد بهطــور غیرمســتقیم متصــور اســت.

هــدف اصلــی ایــن تحقیــق بررســی رابطــه بیــن دو مفهــوم
کیفیــت جامــع و قابلیــت نــوآوری ســازمان اســت .همچنیــن
عامــل مهــم بــرای کســب مزیــت رقابتــی بــا مفهــوم مدیریت
کیفیــت جامــع مــورد بررســی قــرار گرفــت و در انتهــا اثــر

تعدیلــی و واســطهای قابلیــت نــوآوری کسـبوکار در رابطهی

بیــن ایــن دو متغیر بررســی شــد .بــا بررســی ادبیــات مفاهیم

همچنیــن نتایــج نشــان میدهــد کــه ضریــب مســیر مدیریت

کیفیــت و نــوآوری ،تحقیقــات تجربــی و نظــری زیــادی بــه

 ،) t= 6/12و ضریــب مســیر قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار بــه

مــورد بررســی قــرار دادهانــد .رابطــهی بیــن آنهــا نیــز

کیفیــت جامــع بــه

قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار ( γ=0/78و

چشــم میخــورد کــه ایــن دو مفهــوم را بهطــور جداگانــه
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مســتقیم و غیرمعنــادار مدیریــت کیفیــت جامــع بــر نــوآوری

مســتقیم معنــادار نیســت .بــا توجــه بــه معناداربــودن دو
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در بعضــی تحقیقــات مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

ســوم بــا نتایــج اورتیــز و همــکاران ( )2006مطابقــت دارد

راهبردیشــان  -یعنــی بررســی دو مفهــوم مدیریــت کیفیــت

متغیــر میانجــی در رابطـهی بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و

توجــه بــوده اســت .در ایــن تحقیــق سعیشــده ،بــه ایــن

یافتههــای بهدســت آمــدهی تحقیــق ،از فرضیــهی چهــارم

امــا بررســی رابطــهی ایــن دو مفهــوم بــا توجــه بــه ابعــاد
جامــع و قابلیــت نــوآوری کســبوکار -بســیار کــم مــورد

موضــوع از ایــن بعــد نــگاه شــود .همچنیــن در ادبیــات بــا
توجــه بــه تحقیقــی کــه اورتیــز و همــکاران در ســال 2009

حمایــت نمیکننــد بــا توجــه بــه اینکــه اثــر تعاملــی متغیــر
مدیریــت کیفیــت جامــع (مســتقل) و قابلیــت نــوآوری

انجــام دادنــد و مــدل ایــن تحقیــق برگرفتــه از کار تحقیقــی
نــوآوری کسـبوکار ســازمان ،در دو نقــش متغیــر تعدیلگــر

کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه نقــش تعدیلــی نــدارد.

آنهاســت ،رابطـهی بیــن متغیرهــا بــا درنظرگرفتــن قابلیــت
و میانجــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت.

یافتههــای بهدســت آمــده از فرضی ـهی اول پژوهــش نشــان

قابلیــت نــوآوری کســبوکار در رابطــهی بیــن مدیریــت

بهطــور خالصــه بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع وقابلیــت
نــوآوری کسـبوکار ،رابطــه وجــود دارد و مدیریــت کیفیــت

میدهــد کــه مدیریــت کیفیــت جامــع نقــش مؤثــر و

جامــع میتوانــد از یــک ســو بهطــور مســتقیم بهعنــوان

مثبــت اســت (باتوجــه بــه مقــدار ضریــب همبســتگی کــه

کمــک کنــد و از ســوی دیگــر مدیریــت کیفیــت جامــع

مســی ِر مــدل تحقیــق کــه برابــر بــا  0/78بــوده و مقــدار

کســبوکار میشــود کــه بــرای نــوآوری فناورانــهی

معنــاداری روی قابلیــت نــوآوری کسـبوکار دارد و ایــن نقش

برابــر بــا  0/726و معنــادار اســت ،براســاس مقــدار ضریــب

معنــاداری ((برابــر بــا  )6/12کــه از  1/96بیشــتر اســت).
یافتههــای بهدســت آمــده از فرضی ـهی اول بــا نتایــج فلیــن

( )2002همخوانــی دارد کــه بــه بررســی نقــش کیفیــت بــر

فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت ()ISC

نــوآوری فناورانــه پرداختهانــد.

کســبوکار (تعدیلگــر) ،معنــادار نیســت ،بنابرایــن متغیــر

()1994؛ ســوهال و پراجوگــو ( )2001و گالــن و فیونتــه
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کــه بــه بررســی نقــش قابلیــت نــوآوری کسـبوکار بهعنــوان

قابلیــت نــوآوری و قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار پرداختهانــد.

یــک عامــل بــه ایجــاد و بهبــود قابلیــت نــوآوری کسـبوکار
موجــب بهبــود و توســعهی کارکردهــای قابلیــت نــوآوری

ســازمانها تعیینکننــده هســتند.

بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده کــه بــا ادبیــات موضــوع

نیــز هماهنگــی دارد بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و قابلیــت
نــوآوری کسـبوکار رابطـهی معنــاداری وجــود دارد .عالوهبــر

آن مدیریــت کیفیــت جامــع بــا نــوآوری فناورانــه نیــز رابطــه

یافتههــای بهدســت آمــده از فرضیــهی دوم پژوهــش

دارد [ .]8در حقیقــت مدیریــت کیفیــت جامــع هــم بهطــور

و معنــاداری روی نــوآوری فناورانــه دارد و ایــن نقــش مثبــت

اثــری کــه روی قابلیــت نــوآوری کســبوکار دارد ،روی

نشــان میدهــد کــه مدیریــت کیفیــت جامــع نقــش مؤثــر

مســتقیم روی نــوآوری فناورانــه تأثیــر دارد و هــم از طریــق

اســت (باتوجــه بــه مقــدار ضریــب همبســتگی کــه برابــر بــا

نــوآوری فناورانــه اثــر میگــذارد .در واقــع قابلیــت نــوآوری

مــدل تحقیــق مربــوط بــه مــدل رگرســیون کــه برابــر بــا

هــم روی نــوآوری فناورانــه اثــر میگــذارد [.]7

 0/283و معنــادار اســت ،براســاس مقــدار ضریــب مســی ِر
 0/457و معنــادار اســت) .یافتههــای بهدســت آمــده از
فرضی ـهی دوم بــا نتایــج ترزووســکی و سامســون ( )1998و

اورتیــز و همــکاران ( )2006مطابقــت دارد کــه بــه بررســی
نقــش مدیریــت کیفیــت بــر نــوآوری و نــوآوری فناورانــه

پرداختهانــد.

کسـبوکار هــم از مدیریــت کیفیــت جامــع اثــر میپذیــرد و
از محدودیتهــای تحقیــق ،عــدم همــکاری برخــی از

صنایــع در تحقیــق اســت .همچنیــن بــرای تحقیــق ،نیازمنــد

ســازمانهایی بهرهمنــد از مدیریــت کیفیــت جامــع بودیــم

کــه در زمینـهی قابلیتهــای نــوآوری خــود از آگاهــی کافــی

برخــوردار باشــند .بــرای تحقیقــات آینــده پیشــنهاد میشــود

یافتههــای بهدســت آمــده از فرضیـهی ســوم پژوهــش نشــان

کــه طبــق مــدل اورتیــز ،اثــر تعدیلــی قابلیتهــای نــوآوری

مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه نقــش متغیــر

همچنیــن میتــوان مــدل موردنظــر تحقیــق را در صنایعــی

میدهــد کــه قابلیــت نــوآوری کســبوکار در رابطــه بیــن
میانجــی را دارد .یافتههــای بهدســت آمــده از فرضیــهی

کســبوکار در ســازمانها مــورد بررســی قــرار گیــرد.

دیگــر مــورد بررســی قــرار داد و نتایــج صنایــع مختلــف را بــا

search, Vol. 47, No. 18, p5087–5107
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