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هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر، بررســی نقــش قابلیــت نــوآوری کســب و کار در رابطــه ی بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه در 

صنایــع تولیــدی اســتان گیــالن اســت. بدین منظــور تعــدادی از شــرکت های تولیــدی اســتان بــا توجــه بــه به کارگیــری موفــق مدیریــت کیفیــت 

جامــع به عنــوان نمونــه ی تحقیــق مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. تعــداد 119 پرســش نامه جمــع آوری شــد. بــرای بررســی فرضیــات تحقیــق از آزمون هــای 

همبســتگی پیرســون، تحلیــل رگرســیون و روش مدل ســازی معــادالت ســاختاری اســتفاده شــد. نتایــج نشــان می دهــد کــه بیــن مدیریــت کیفیــت 

جامــع و قابلیــت نــوآوری رابطــه ی مســتقیم و معنــاداری وجــود دارد. همچنیــن نقــش واســطه ای )میانجــی( قابلیــت نــوآوری کســب و کار در رابطــه ی 

بیــن ایــن دو متغیــر بــا رگرســیون واســطه ای اثبــات شــد. ایــن در حالــی اســت کــه نقــش تعدیلــی متغیــر قابلیــت نــوآوری کســب و کار در رابطــه ی بین 

دو متغیــر تأییــد نشــد.

واژگان کلیدی:
قابلیت نوآوری کسب و کار، مدیریت کیفیت جامع، نوآوری فناورانه

1 . مقدمه
نــوآوری فناورانــه یکــی از مباحــث مهمــی اســت کــه امــروزه 
ــن  ــه اســت. همچنی ــرار گرفت ــورد توجــه صاحب نظــران ق م
ــع در  ــت جام ــت کیفی ــده ی مدیری ــرش فزاین ــر و پذی نش
دنیــای کســب و کار، مــورد توجــه صاحب نظــران زیــادی در 
حــوزه ی تحقیقــات دانشــگاهی قــرار گرفتــه اســت. اگرچــه 
ســؤاالت زیــادی در خصــوص اینکــه چگونــه ابعــاد مدیریــت 
ــری  ــب و کار بهت ــرد کس ــد عملک ــع می توان ــت جام کیفی
ــدی  ــث جدی ــروزه، بح ــود دارد. ام ــد، وج ــود آورن را به وج
مطــرح شــده کــه بــه ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع 
ــه را  ــوآوری فناوران ــت و ن ــوط اس ــه مرب ــوآوری فناوران و ن
یــک منبــع مزیــت رقابتــی می دانــد ]8[. متأســفانه، هــم از 
رویکــرد نظــری و هــم تجربــی ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیت 
جامــع و نــوآوری فناورانــه به نظــر متناقــض و پیچیــده 
ــد کــه  ــد می کن ــه تأکی ــن نکت ــن تحقیــق، روی ای اســت. ای
ــی  ــرد احتمال ــق رویک ــت از طری ــن اس ــاط ممک ــن ارتب ای
مدیریــت راهبــردی، بهتــر درک شــود. بنابرایــن یــک متغیــر 
مداخله گــر چنــد بعــدی در ایــن ارتبــاط وارد می شــود کــه 
بــه نــام قابلیــت نــوآوری کســب و کار اســت. اگــر چــه موضوع 

کیفیــت و نــوآوری بــا رویکردهــای مختلفــی مــورد بررســی 
قــرار گرفته انــد، تحقیــق روی ارتبــاط بیــن ایــن دو مفهــوم 
بســیار کــم اســت. در ایــن تحقیــق، ایــن ارتبــاط بــا تحلیــل 
ــوآوری،  ــت و ن ــیع تری از کیفی ــم وس ــن مفاهی ــه ی بی رابط
یعنــی مدیریــت کیفیــت جامــع و قابلیــت نوآوریکســب و کار 
ــی  ــه تحقیقات ــه ب ــا توج ــرد. ب ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م
ــا  ــن آن ه ــه ی بی ــه، رابط ــه صــورت گرفت ــن زمین ــه در ای ک
مــورد تأییــد واقع شــده اســت و بــه ایــن نتیجــه منجرشــده 
ــا هــم ســازگار بــوده و ممکــن اســت  کــه ایــن دو مفهــوم ب
بتــوان ابعــادی از مدیریــت کیفیــت جامــع کــه شــکل گیری 
ــه دنبــال دارد،  ــوآوری کســب و کار را ب و توســعه ی قابلیــت ن
تعییــن کــرد ]8[. ایــن پژوهــش، بــه دنبــال ایــن اســت کــه 
ارتبــاط بیــن کیفیــت و نــوآوری را مــورد توجــه قــرار دهــد. 
ــت  ــت کیفی ــه مدیری ــد ک ــرض می کنن ــردی ف ــرات کارب نظ
ــت  ــرای قابلی ــی ب ــابقه ی پژوهش ــا س ــه ی ــک زمین ــع ی جام
نــوآوری کســب و کار فراهــم کــرده اســت؛ یــا بــه بیــان دیگــر 
ــی  ــع زمان ــت جام ــت کیفی ــاوت؛ مدیری ــد متف ــک بع در ی
ــرای ســاخت  ــد یــک مجموعــه عوامــل ب کــه توســعه می یاب

ــد.  ــن می کن ــم و تعیی ــب و کار فراه ــوآوری کس ــت ن قابلی
* دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران

** دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشگاه عالمه طباطبایی، تهران، ایران



انه
اور

 فن
ری

وآو
و ن

ع 
جام

ت 
یفی

ت ک
یری

مد
ن 

 بی
طه

 راب
 در

کار
 و 

ب
کس

ی 
آور

 نو
ت

بلی
 قا

ش
 نق

 بر
لی

حلی
ت

37

)IS
C
ت )

یفی
و ک

رد 
ندا

ستا
ت ا

یری
مد

مه 
ل نا

فص
13

94
ن 

ستا
 زم

- 1
8 

پی
پیا

 - 
ه4

مار
 ش

م-
نج

ل پ
سا

ــی بررســی رابطــه ی  ــن اســاس پژوهــش حاضــر در پ ــر ای ب
بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع،  قابلیــت نــوآوری کســب و کار 
ــت  ــش قابلی ــی نق ــو و بررس ــک س ــه از ی ــوآوری فناوران و ن
نــوآوری کســب و کار در رابطــه ی بیــن ایــن دو متغیــر و 

ــر موردنظــر اســت. ــوع نقــش متغی ــن ن تعیی
ــینه ی  ــری و پیش ــات نظ ــر ادبی ــروری ب 2. م

ــش پژوه
2-1 قابلیت نوآوری

قابلیــت  نــوآوری،  نــوآوری، ظرفیــت  واژه هایــی چــون 
ــای  ــه ج ــی ب ــده و گاه ــوآوری واردش ــات ن ــوآوری در ادبی ن
ــون )2001(  ــون و سامس ــوند. الس ــرده می ش ــه کار ب ــم ب ه
ــوآوری در مراحــل  ــت ن ــوآوری و قابلی ــه ن ــان داشــتند ک بی
متفاوتــی از فراینــد نــوآوری رخ می دهنــد و قابلیــت نــوآوری 
یــک عنصــر بحرانــی در توســعه ی خروجــی نــوآوری اســت. 
ــازمان ها از  ــوآوری س ــت ن ــه قابلی ــتند ک ــار داش ــا اظه آن ه
طریــق مهارت هــا و توانایی هایــی کــه کاربــرد منابــع را 
ــرای  ــی ب ــک توانای ــد و ی ــش می یاب ــازد، افزای ــن می س ممک
انتقــال پایــدار دانــش و ایده هــا بــه محصــوالت، فرایندهــا و 
ــرای کســب ســود توســط شــرکت اســت]9[ . سیســتم ها ب

گرانــت )1997(، قابلیــت را به عنــوان ظرفیــت یــک مجموعــه 
ــا  ــف و فعالیت ه ــرای انجــام بعضــی وظای ــردی ب ــع ف از مناب
ــت  ــف، مدیری ــن تعری ــه ای ــه ب ــا توج ــد. ب ــف می کن تعری
ــد به عنــوان یــک قابلیــت ســازمانی در نظــر  ــوآوری می توان ن
گرفتــه شــود. بــر طبــق ادبیــات قابلیت هــای پویــا، ســاختار 
ــا چندیــن عنصــر معرفــی می شــود  یــک قابلیــت نــوآوری ب
کــه عبارتنــد از: دیــد و راهبــرد، مهــارت و شایســتگی، 
ــاختارها  ــده، س ــت ای ــت و مدیری ــازمانی، خالقی ــوش س ه
و سیســتم های ســازمانی، فرهنــگ، محیــط ســازمانی و 
ــق  ــرای خل ــرکت ها ب ــی ش ــاوری ]14[. توانای ــت فن مدیری
ــی  ــای بحران ــوان یکــی از قابلیت ه ــوآوری به عن پیوســته ی ن
ــت  ــت و قابلی ــرح اس ــروزی مط ــب و کار ام ــط کس در محی

ــود ]1[. ــده می ش ــوآوری نامی ن
2-2 مفهوم مدیریت کیفیت جامع

ــوان  ــوز )1994( به عن ــدر و ری ــه بین ــاب از آنچ ــرای اجتن ب
ســردرگمی در تحقیــق روی کیفیــت می نامیدنــد کــه 
مســیرهای پراکنــده ای از دانــش تجمعــی و بــه ســمت 
پیچیدگــی و تعــدد رویکردهــای کیفــی بــود، در اینجــا 

ــود  ــردی درک می ش ــع راهب ــک منب ــوان ی ــت به عن کیفی
کــه بایــد مدیریــت شــود. بنابرایــن، وقتــی کیفیــت بــا یــک 
ــک  ــود، ی ــق می ش ــی تلفی ــای مدیریت ــه از کارکرده مجموع
ــتمر  ــود مس ــر بهب ــی ب ــت مبتن ــت درس ــفه از مدیری فلس
به عنــوان جدیدتریــن  کــه  فرایندهاســت  و  محصــوالت 

مدیریــت کیفیــت جامــع مطرح شــده اســت]7[و]8[.
ــور  ــه به ط ــادی ک ــع از ابع ــت جام ــت کیفی ــن، مدیری بنابرای
ــح  ــت صحی ــا هــم ترکیــب و فلســفه ی مدیری نظام منــدی ب
ــت  ــدف مدیری ــت. ه ــده اس ــد، تشکیل ش ــی می دهن را معن
ــرای  ــت ب ــا کیفی ــوِل ب ــازی محص ــع، آماده س ــت جام کیفی
مشــتریان اســت و بــه نوبــه ی خــود موجــب افزایــش 
ــول  ــیله محص ــود. به وس ــه می ش ــش هزین ــره وری و کاه به
ــت در  ــت رقاب ــر، موقعی ــر و قیمــت پایین ت ــت باالت ــا کیفی ب
ــه  ــازار بهبــود پیــدا می کنــد. ایــن مجموعــه از رویدادهــا ب ب
کارکنــان ســازمان امنیــت شــغلی خواهــد داد کــه موجــب 
رضایــت بیشــتر آن هــا از محیــط کارشــان خواهــد بــود ]7[. 
مدیریــت کیفیــت جامــع نیازمنــد شــش مفهــوم اساســی زیر 

ست:  ا
ــازمانی  ــت س ــت حمای ــد جه ــد و عالقمن ــت متعه 1. مدیری

ــن؛ ــه پایی ــاال ب دراز مــدت از ب
2. تمرکز راسخ بر مشتری های داخلی و خارجی؛

3. مشارکت دادن و استفاده از تمام نیروهای کاری؛
4. بهبود مستمر فرایندهای تولید و فرایندهای سازمان؛ 

5. برخورد با عرضه کنندگان به عنوان شریک تجاری؛
6. استفاده از معیارهای عملکرد برای فرایندها ]1[.

ــت  ــه کار مدیری ــد ک ــن رابطــه می گوی ــگ در ای ادوارد دمین
ــه ای اســت  در انتهــا یکپارچه کــردن همــه سیســتم ها به گون
ــوآوری پیوســته در  ــه ن کــه یــک خیــز از بهبــود پیوســته ب
همــه ی مجموعــه محصــوالت جدیــد برداشــته می شــود بــه 
شــکلی کــه حتــی مشــتری فکــر آن را نمی کــرده اســت. بــا 
ــه  ــده ک ــور، پیش بینی ش ــت کیفیت مح ــه مدیری درک اولی
ــه  ــد ب ــرد می توان ــوآوری و عملک ــتر در ن ــای بیش فعالیت ه
ســاخت مســیر بهبــود مســتمر بــه نــوآوری مســتمر منتهــی 
شــود. بــه عبــارت دیگــر مدیریــت کیفیــت جامــع، نــوآوری 
ــر،  ــن ام ــه ای ــه ب ــا توج ــد]8[. ب ــرورش می ده ــه را پ فناوران
می تــوان از بحــث دمینــگ نتیجــه گرفــت کــه بهبــود 
مســتمر بــا قابلیــت نــوآوری کســب و کار بــه نــوآوری مســتمر 
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ــود. ــل می ش تبدی
ابعــاد مدیریــت کیفیــت جامــع: ابعــاد مربــوط بــه مدیریــت 
ــات  ــتند. در تحقیق ــف هس ــوع و مختل ــع متن ــت جام کیفی
ــی  ــورد بررس ــی م ــاد مختلف ــوم از ابع ــن مفه ــف ای مختل
ــه  ــاد ک ــی از ابع ــدول )1( برخ ــت. در ج ــه اس ــرار گرفت ق
در تحقیقــات مختلــف تکــرار شــده اند، دیــده می شــود. 
همان طــور کــه مالحظــه می شــود، رهبــری و حمایــت 
ــورد  ــر م ــاد دیگ ــتر از ابع ــت بیش ــی کیفی ــت و ارزیاب مدیری

بررســی قــرار گرفته انــد ]7[.
ــت  ــاد مدیری ــدادی از ابع ــه تع ــی های صورت گرفت ــا بررس ب
ــوم  ــن مفه ــاد ای ــن ابع ــوان مهم تری ــع به عن ــت جام کیفی

ــد از: ــه عبارتن ــده اند ک ــه ش ــر گرفت درنظ
1( حمایــت مدیریــت )راهبــرد کیفــی، درگیــری مدیریــت بــا 

کیفیــت و ...(؛
ــرای  ــودن ب ــل دســترس ب ــت )قاب ــرای کیفی ــات ب 2( اطالع
ــی  ــرل کیف ــرای کنت ــاری ب ــون آم ــان، اســتفاده از فن کارکن

...(؛  و 
ــد مســتند، طراحــی  ــای تولی ــد )فراینده ــت فراین 3( مدیری
فراینــد بــا شناســایی مشــکل، انضبــاط و پاکــی محیــط کار 

و ...(؛
ــه  ــبت ب ــت نس ــودن کیفی ــر ب ــول )باالت ــی محص 4( طراح
هزینــه ی طراحــی محصــول، طراحــی محصــول بــرای 

...(؛  و  مشــتریان  نیازمندی هــای 
ــع انســانی )خلــق تیم هــای حــل مســئله،  5( مدیریــت مناب

آمــوزش افــراد در ارتبــاط بــا کار تیمــی و کیفیــت و ...(؛ 
6( ارتبــاط بــا مشــتریان و تأمین کننــدگان )ارتباطــات 
بلندمــدت بــا اعتمــاد بــه تأمین کننــدگان، اطالعــات از 
ــول و ...(  ــود محص ــرای بهب ــدگان ب ــتریان و تأمین کنن مش

.]7[
2-3 مفهوم قابلیت نوآوری کسب و کار 

ــر  ــوآوری تیت ــی ن ــل مفهوم ــای تحلی ــر مبن ــق ب ــن تحقی ای
ــاط  ــوآوری را در ارتب ــی از ن ــک معن ــه ی ــت ک )2003( اس
ــد.  ــد می دان ــده ای جدی ــا پدی ــا قابلیــت تجــاری منطبــق ب ب
ــت  ــی ثاب ــا الگوی ــا ب ــت پوی ــک قابلی ــوآوری ی ــن، ن بنابرای
ــازمان از  ــرد و س ــاد می گی ــی ی ــت جمع ــه از فعالی ــت ک اس
طریــق آن به طــور نظام منــد رویه هــای عملیاتــی خــود 
را به منظــور بهبــود کارایــی، خلــق و اصــالح می نمایــد. 

بنابرایــن، نــوآوری نیــز به عنــوان یــک منبــع راهبــردی کــه 
ــود ]7[. ــی می ش ــود، معرف ــت ش ــد مدیری بای

 ابعــاد قابلیــت نــوآوری کســب وکار:  هماننــد مفهــوم 
ــاوری  ــوآوری فن ــر قابلیــت ن ــت کیفیــت جامــع متغی مدیری
ــرار  ــی ق ــه و بررس ــورد توج ــف م ــات مختل ــز در تحقیق نی
گرفتــه اســت. تحقیقاتــی کــه در ایــن زمینــه صورت گرفتــه 
و عوامــل موفقیتــی کــه در هــر تحقیــق در نظــر گرفته شــده 

اســت در جــدول )1( دیــده می شــود ]7[.
ــن  ــن و بحرانی تری ــده، مهم تری ــات انجام ش ــاس تحقیق بر اس

ابعــاد قابلیــت نــوآوری فنــاوری بــه قــرار زیــر اســت:
ــرد  ــک راهب ــف ی ــت )تعری ــد مدیری ــزی و تعه 1( برنامه ری
ــوآور  ــای ن ــرای ایده ه ــاوری، بودجــه ی خــاص ب ــوآوری فن ن

...(؛ و 
ــرای خطــا و شکســت  2( رفتــار و اتحــاد )وجــود مزایایــی ب
ــراد  ــی اف ــدار در کار دیگــران، پیش قدم ــه ی پای ــروژه، عالق پ

ــو و ...(؛ ــای ن ــاد در پروژه ه زی
3( پروژه هــا )فرموله کــردن پروژه هــای نوآورانــه، پــروژه 
ــه  ــه ب ــی ک ــب، پروژه های ــع مناس ــی و مناب ــا برنامه نویس ب

ــد و ...(؛  ــک می کن ــوآوری کم ــک ن ــش ریس کاه
خلق شــده،  شــخصی  )دانــش  مهارت هــا  و  دانــش   )4

...(؛ و  دانــش  حفاظــت  سیســتم های 
پایــدار،  اطالعاتــی  )جریــان  ارتباطــات  و  اطالعــات   )5
ــی  ــتم های اطالعات ــات، سیس ــتندات و اطالع ــت مس مدیری

ــو و ...(؛  ــای ن ــده ه ــرک ای مح
6( محیــط خارجــی )پروژه هــای نــوآوری بــا همــکاری، 
ــا و ...(  ــی رقب ــز و دانشــگاه ها، ســنجش فن ــا مراک ــاط ب ارتب

.]7[
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جدول 1: ابعاد قابلیت نوآوری کسب وکار 

Forrest 1991

1.تعریفمراحلپیشارزیابیوپیشتحلیلی
2.تعریفجریاناتبازخور)خارجیوداخلی(

3.شناسایینقاطوسطوحتصمیمدرطیفرایندنوآوری
4.تعیینچرخهینوآوریسازمانباچرخهیصنعت

5.شناختمتغیرهایمحیطی)بازار،فناوری،
فرهنگی-اجتماعی،سیاسی(

6.شناختمتغیرهایداخلی)فرهنگسازمانی(
7.تعهدبرایمنابعموردنیازبراینوآوریبه

عنوانمالحظاتزمانوهزینه

 Rothwell
1994a, b

عوامل راهبردی:
1.راهبردتولیدمحصولبرمبنایزمان)کاراییدرتوسعهیمحصول(

2.توسعهیمحصولمتمرکزرویکیفیتوسایرعواملبیقیمت
3.تاکیدرویانعطافپذیریومسئولیتپذیریمشترک

4.تمرکزرویمشتریدرنمایراهبردی
5.اتحادراهبردیباتأمینکنندگان

6.راهبردهمکاریفناوری
7.راهبردفراینددادهیالکترونیکی

8.سیاستکنترلکیفیتجامع

عوامل تسهیل کننده:
9.اتحادعمومیسازمانها

10.انعطافپذیریسازمانیطرفدار
تصمیمگیریکاراوچابک

11.توسعهیداخلیکاملدرپایگاهداده
12.اتصالخارجیکارابهداده

Tidd et al. 1997

1.دیدگاه،رهبریومطلوبیتبراینوآوری
2.ساختارمناسببراینوآوری

3.افرادکلیدی)ترویجدهنده،قهرمان(
4.تیمکاریموثردرتصمیمگیری

5.تعهددرآموزشوپرورش
6.ارتباطاتداخلیوخارجیوسیع

7.درگیریباالبانوآوریوبهبودمستمر

8.اتصاالتخارجیوسیعدرتالشبرای
فرصتهاوآموزش

9.گرایشهایمشتری
10.جومناسببرایخالقیت

11.سازمانیادگیرندهومدیریتدانش

Tang 1998
1.جریاناطالعاتوارتباطات

2.ویژگیهایرفتارخالقواتحادداخلی
3.مدیریتدانشومهارتها

4.مطرحکردنپروژهها
5.گرایش،حمایتوتعهدمدیریت

6.ارتباطبامحیطخارجی

Pavitt 2003

1.اتصالخارجیبامشتریانبالقوهوبامنابعمهمدانشومهارتها
2.اتصالبیننقشیداخلیبابرخوردهایکلیدیبرایآزمایشو

یادگیری
3.تخصیصمنابعوکنترلبرطبقهزینهها

4.تعیینمعیاربرایتخصیصمنابعبرطبقسطوحفناوریو
فرصتهایبازار

5.همترازیگروههایحرفهایباقدرتو
کنترلفرایرشتههایفرصتهایآینده

6.همکاریواتحاددانشخاص
7.یادگیریتحتشرایطعدماطمینان

2-4 پیشینه ی پژوهش
ــای  ــی پوی ــه بررس ــال 2001، ب ــون در س ــن و سامس الووس
ــد و  ــازمان پرداختن ــه در س ــای نوآوران ــعه ی قابلیت ه توس
نقــش قابلیت هــای پویــا در ایــن رابطــه را بررســی و تببیــن 

ــد. کردن
اورتیــز و همــکاران در ســال 2006، نقــش و تأثیــر مدیریــت 
ــوآوری کســب وکار را بررســی  ــر قابلیــت ن کیفیــت جامــع ب
کردنــد.  بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش، 
مدیریــت کیفیــت جامــع بــر توســعه ی قابلیت هــای پویــای 
ســازمانی از جملــه قابلیــت نــوآوری کســب وکار مؤثــر اســت. 
ــل  ــن عوام ــه ی بی ــال 2009، رابط ــکاران در س ــن و هم الون
ــرای  ــرکت ب ــوان ش ــازمانی و ت ــای س ــای قابلیت ه و مؤلفه ه
دســتیابی بــه نــوآوری را بررســی کردنــد. یافته هــای تحقیــق 
نشــان می دهــد کــه قابلیت هــای پویــای ســازمانی روی 

ــوده و ایــن تأثیــر مثبــت و  ــه آن اثرگــذار ب خروجــی نوآوران
معنــادار اســت.

ــا  ــت پوی ــش قابلی ــال 2010، نق ــکاران در س ــگ و هم هون
ــد در  ــرار دادن ــی ق ــورد بررس ــازمان را م ــرد س روی عملک
ــرای  ــوان ســازمان ب ــوان ت ــا به عن ــت پوی ــق قابلی ــن تحقی ای
یادگیــری و انطبــاق بــا محیــط اســت کــه می توانــد رشــد و 

ــال داشــته باشــد. ــه دنب توســعه ی شــرکت را ب
ــه ی  ــع نوآوران ــش مناب ــال 2011، نق ــکاران در س ــام و هم ی
ــرد و  ــه را روی عملک ــوآوری فناوران ــت ن ــه قابلی ــوط ب مرب
خروجی هــای ســازمانی بررســی کردنــد. بــا توجــه بــه نتایــج 
به دســت آمــده از تحقیــق، قابیلیــت نــوآوری فنــاوری باعــث 
ــعه ی  ــون توس ــازمانی همچ ــم س ــای مه ــای کارکرده ارتق

ــود. ــازمان می ش ــرد در س ــازمانی و عمکل ــوآوری س ن
در ســال 2011، یانــگ بــه نقــش قابلیت هــای نوآورانــه 
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ــش  ــای پژوه ــرد. یافته ه ــه ک ــرکت ها توج ــعه ی ش در توس
نشــان می دهــد کــه قابلیــت در نــوآوری منجــر بــه رشــد و 
ــگ  ــش یان ــود. در پژوه ــن می ش ــازمان ها در چی ــای س ارتق
نقــش برجســته ی نــوآوری در رشــد شــرکت به عنــوان محــور 

توســعه درنظــر گرفتــه شــده اســت.
ــت  ــت کیفی ــن مدیری ــه ی بی ــی رابط 3 .  بررس

ــب و کار ــوآوری کس ــت ن ــع و قابلی جام
ــک عنصــر  ــوان ی ــع به عن ــت جام ــت کیفی ــه ی مدیری مطالع
ــوآوری کســب وکار کــه مســیر  مقــدم در ســاختار قابلیــت ن
کنــد،  مشــخص  را  شــرکت ها  در  انباشــته  یادگیــری 
به صــورت محــدود انجام شــده اســت. مقالــه ی پایــه در 
ــن  ــق فلی ــت تحقی ــوآوری و کیفی ــن ن ــاط بی ــه ارتب زمین
)1994( اســت کــه مدیریــت کیفیــت جامــع را بــا ابزارهــای 
کارکــردی  اثــر  تــا  می گیــرد،  بــه کار  آن  اندازه گیــری 
به کارگیــری آن را در زمــان توســعه ی محصــوالت، مشــخص 
نمایــد. ســوهال و پراجوگــو )2001( بعــد از یــک مــرور کلــی 
روی ادبیــات بــه ایــن نتیجــه دســت یافــت کــه ارتبــاط بیــن 
مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری پیچیــده و مبهــم اســت. 
ــل  ــادی مث ــط اقتص ــی در محی ــات تجرب ــن، تحقیق همچنی
ــاط  ــک ارتب ــن نتیجــه رســیده اســت کــه ی ــه ای اســترالیا ب
ــع  ــت جام ــت کیفی ــوآوری و مدیری ــن ن ــت بی ــده و مثب عم
ــچ  ــنگه )2001( هی ــمیت و س ــه اس ــود دارد درحالی ک وج

جدول 2: بحث های مخالف و موافق در رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و تالش نوآورانه

اصول مدیریت 
کیفیت جامع 

نظرات مخالف با رابطه ی بین دو مفهوم نظرات موافق با رابطه ی بین دو مفهوم 

-بهترینراهبرایبررسینیازمندیهایمشتریگرایشهایمشتری 
است. 

-یکاتصالایجادشدهبیننوآوریونیازهای
مشتریاناست. 

-ممکناستکشفنیازهایپنهانمشتریانمنعشود.
-ازنوآوریرادیکال)اصلی(جلوگیریمیشود. 

-سازمانهابرایتالطموناپیوستگیدربازارآمادگیندارند. 

-تأکیدرویکاراییمنابع،نوآوریراکاهشمیدهد. -تغییر،نوآوریوتفکرخالقراارتقامیدهد. بهبودمستمر 
-کمتربهسمتاهدافبلندهمتانهرهنمونمیشودکهموضوعات

جدیدکمتریرابرایارتقادرنظرمیگیرد. 
-سیستمهایپایداروتکراریراارتقامیدهد. 

-چرخهییادگیریسادهراارتقامیدهد. 

کارتیمی،توانمندسازی
وتعهد 

-استقاللوخودارزیابیراارتقامیدهدو
زمینههایفناوریمحدودراکاهشمیدهد. 

-کانالهایارتباطیراقویمیسازد. 

-درعملکارکنانخودرابهمعیارهایبهبودپایینتریمتعهد
میکند. 

-چونکارگروهبیشترازکنترلکیفیتآنموردتاکیداست
بنابراینازخالقیتجلوگیریمیشود. 

ــد ]7[. ــی نیافتن ــاط عل ــر ارتب ــی ب ــواهدی مبتن ــه ش گون
بحــث نظــری در بــاب ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت 
جامــع- قابلیــت نــوآوری کســب وکار می توانــد بــه دو ســطح 

ــود:   ــیم بندی ش ــی تقس تحلیل
ــا درنظر گرفتــن ایــن نکتــه کــه کیفیــت و به طــور خــاص  ب
ــب و  ــتر مناس ــا بس ــو ی ــک ج ــع، ی ــت جام ــت کیفی مدیری

ــد. ــم می کن ــوآوری فراه ــعه ی ن ــرای توس ــر ب پرثم
به طــور غیرمســتقیم بــا نشــان دادن ایــن نکتــه کــه بســیاری 
از تعیین کننده هــای نــوآوری )به عنــوان نتیجــه( یافــت 
شــده اند کــه بعضــی از ابعــاد مدیریــت کیفیــت جامــع روی 

ــد ]7[و]8[. ــذار بوده ان ــا اثرگ آن ه
3-1 بستر مناسب

اولیــن ســطح بحــث بــر مبنــای عواملــی اســت کــه بــا فرایند 
ــا آن را ارتقــا می دهنــد.  ــوآوری برخــورد داشــته ی قابلیــت ن
بنابرایــن، عوامــل مدیریــت کیفیــت جامــع وجــود دارنــد کــه 
ــد.  ــرکت ها دارن ــوآوری ش ــای ن ــی روی تالش ه ــرات عل اث
به عنــوان یــک مرجــع ســه دســته اصــول بــر مبنــای اینکــه 
ــه کار  ــرکت ها ب ــد در ش ــع بای ــت جام ــت کیفی ــرا مدیری چ
ــود  ــتری، بهب ــای مش ــود دارد. )گرایش ه ــوند وج ــه ش گرفت
ــای مطــرح  ــی( ]7[. جــدول )2( بحث ه مســتمر، و کار تیم
ــت  ــت کیفی ــن مدیری ــت بی ــاط مثب ــف ارتب ــق و مخال مواف

ــد. ــه را نشــان می ده ــالش نوآوران ــع و ت جام
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3-2 تعیین کننده های نوآوری
بیــن  مثبــت  ارتبــاط  روی  مباحــث  از  دوم  ســطح 
ــا  ــط ب ــات مرتب ــرور ادبی ــای م ــر مبن ــوآوری ب ــت و ن کیفی
ــه  ــای نوآوران ــی و خارجــی فعالیت ه ــای داخل تعیین کننده ه
اســت. بســیاری از ایــن تعیین کننده هــا )به طــور خــاص 
ــی( به طــور آشــکار روی کارکردهــای کســب وکار  ــوع داخل ن
ــن آن هــا  ــد و بنابرای ــر می گذارن مدیریــت کیفیــت جامــع اث
کانال هایــی بــرای انتقــال اثــرات کیفیــت روی نــوآوری 

جدول 3: تعیین کننده های داخلی نوآوری

عوامل
محسوس

- منابعمالی:برنامهریزیبودجهباهدفخاص 
- سرمایهیانسانی:تیممدیریت)تجربه(،حرفهایسازی)تکنوکراسی( 

عوامل
نامحسوس

- مدیریتمنابعانسانی:صالحیت،آموزش،تحریک،توانمندسازی،کارتیمی،رهبری 
- منابعسازمانی:تمایزنقشی)تخصصگرایی(،گرایشبهتغییر،همکاریوکنترل،اتحاد،رهبری،همکاریو... 

- منابعتجاری:شهرت،نگرشمشتری/بازار،اطالعاتبرمبناینیازمندیها،ارتباطبامشتریورضایتآن-تأکیدروی
شهرتوتصویرذهنی 

- دانشومنبعایدهها:دانستهها،کارروزبهروز،ارتباطبامشتریان،تأمینکنندگانورقبا،ارتباطاتداخلیوخارجیو
تبادلاطالعاتفناروانه 

راهبردها
- همکاری:متنوع،بینالمللی 

- رقابت:حالتیاساختارراهبردیکسبوکار 

ــر  ــورت زی ــش به ص ــه ی اول پژوه ــاس فرضی ــن اس ــر ای ب
درنظــر گرفتــه می شــود:

ــری از  ــا بهره گی ــع )ب ــت جام ــت کیفی ــه ی 1: مدیری فرضی
کارکردهــای کســب وکار(، اثــر مثبــت و مســتقیمی روی 

ــب وکار  دارد. ــوآوری کس ــت  ن قابلی
4. بررســی رابطــه ی بیــن مدیریــت کیفیــت 

ــه ــوآوری فناوران جامــع و ن
ــر  ــای برت ــوآوری در مدل ه ــق روی ن ــدم تواف ــود ع ــا وج ب
ــان  ــج بی ــه نتای ــود اینک ــا وج ــع و ب ــت جام ــت کیفی مدیری
می کنــد کــه نــوآوری به عنــوان یــک منبــع اصولــی از 
ــاط  ــات در ارتب ــد، تحقیق ــت می کن ــی حمای ــت رقابت مزی
بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و عملکــرد نوآورانــه همچنــان 

ــت.  ــده اس ــدک باقی مان ان
ادبیــات تجربــی نتایــج متناقضــی را ارائــه می دهــد. کار 
فلیــن )1994( و پراجوگــو و ســوهال )2003، 2004( نشــان 
می دهنــد کــه ارتبــاط بیــن به کارگیــری مدیریــت کیفیــت 
ــکی و  ــت و ترزووس ــت اس ــاوری مثب ــوآوری فن ــع و ن جام
ــر اینکــه  سامســون )1998( هیــچ مــدرک تجربــی مبنــی ب
ــب وکار را  ــوآوری کس ــرد ن ــع، عملک ــت جام ــت کیفی مدیری

ــه ی  ــث ارائ ــن تناقضــات باع ــد. ای ــود می بخشــد، نیافتن بهب
دیــدگاه جدیــدی در ایــن زمینــه شــد کــه مدیریــت کیفیــت 
ــی  ــد: فعالیت های ــوط می کن ــت مرب ــه دو فعالی ــع را ب جام
ــت  ــت کیفی ــه روی و امنی ــی، دنبال ــت ردیاب ــا قابلی ــه ب ک
ــت  ــرل کیفی ــای کنت ــوان فعالیت ه ــا عن ــت و ب ــراه اس هم
ــه روی  ــی ک ــوند و فعالیت های ــده می ش ــع )TQC( نامی جام
کار افــراد و ارتباطــات داخلــی و خارجــی و مدیریــت منابــع 
 )TQL( ــع ــت جام ــری کیفی ــد و یادگی ــد دارن ــانی تأکی انس
نامیــده می شــود. بنابرایــن مدیریــت کیفیــت جامــع شــامل 
ــخت افزاری روی  ــز س ــک تمرک ــت: ی ــه ی مجزاس دو مرحل
ــل  ــری. دلی ــزاری روی یادگی ــز نرم اف ــک تمرک ــی و ی کارای
ــه ارتبــاط بیــن مدیریــت  ایــن انشــعاب در نتایــج تجربــی ب
ــن  ــر می گــردد کــه ای ــه ب ــوآوری فناوران کیفیــت جامــع و ن
ــع  ــت جام ــت کیفی ــای مدیری ــه فعالیت ه ــاط، زمانی ک ارتب
ســخت افزاری باشــند، ضعیــف و حتــی منفــی اســت. بــرای 
فعالیت هــای مدیریــت کیفیــت جامــع نرم افــزاری ایــن 
رابطــه محکــم و مثبــت اســت. ایــن نتایــج تجربــی همچنیــن 
رابطــه ی بیــن مدیریــت کیفیت جامع و ســایر اســتانداردهای 

ــازد ]7[. ــدار می س ــان را پدی ــدی و کارکن ــرد تولی عملک

ــتند.  هس
ــا  ــه ب ــب وکار ک ــوآوری کس ــای ن ــدول )3( تعیین کننده ه ج
کارکردهــای مدیریــت کیفیــت جامــع برجســته و ارتقــا داده 
ــه  ــد و فیونت ــدی گالن ــد. طبقه بن ــان می ده ــوند را نش می ش
)2003( کــه در جــدول آمــده، عوامــل داخلــی نــوآوری کــه 
ــتراتژی  ــوس و اس ــوس، نامحس ــل محس ــه عوام ــد ب می توان

کســب وکار تقســیم شــود را نشــان می دهــد ]7[.
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یــک مجموعــه از تحقیقــات، اثــرات مدیریــت کیفیــت جامــع 
ــد.  ــرار داده ان ــه ق ــورد توج ــب وکار را م ــرد کس روی عملک
ــاط  ــر ارتب ــی ب ــم مبتن ــوی و محک ــدرک ق ــچ م ــه هی اگرچ
مثبــت بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و عملکــرد کســب وکار 
ــت  ــت مدیری ــر مثب ــج آن اث ــا روی نتای ــدارد، ام ــود ن وج
کیفیــت جامــع روی عملکردهــای عملیاتــی مثــل بهــره وری، 
انعطاف پذیــری، تحویــل بــه موقــع کاال و خدمــات، کیفیــت و 

ــی مشــتری، اتفــاق نظــر وجــود دارد ]15[. رضایــت کل
از  یکــی  به عنــوان  فنــاوری  نــوآوری  عملکــرد  اگرچــه 
از  بزرگــی  بخــش  در  رقابتــی  اولویت هــای  مهم تریــن 
تحقیقــات مدیریــت عملیــات مطــرح نشــده اســت، امــا بــرای 
کارایــی، انعطاف پذیــری، کیفیــت و زمــان تحویــل ضــروری 
بــوده و به عنــوان اولویت هــای رقابتــی در حــال رشــد بــرای 
مدیریــت عملیــات هســتند. بنابرایــن بــا ایــن قیــاس، بهترین 
کارکردهــا کــه توســط مدیریــت کیفیت جامــع پــرورش داده 
می شــوند بایــد اثــر مثبتــی روی نــوآوری فناورانــه در شــکل 
عملکــرد کســب وکار عملیاتــی داشــته باشــند ]7[و ]15[. بــا 
ــت  ــای مدیری ــن کارکرده ــری بهتری ــن به کارگی در نظر گرفت
کیفیــت جامــع، روح فرض شــده توســط دمینــگ کــه 
ــر  ــتمر را در نظ ــوآوری مس ــه ن ــتمر ب ــود مس ــت از بهب حرک
ــت  ــی مثب ــک رابطــه ی کل ــظ می شــود. ی ــود، حف ــه ب گرفت
بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه به صــورت 

ــود: ــه می ش ــر گرفت ــر در نظ ــه ی زی فرضی
ــری از  ــا بهره گی ــع )ب ــت جام ــت کیفی ــه ی 2: مدیری فرضی
کارکردهــای کســب وکار(، اثــر مثبــت و مســتقیمی روی 

ــه دارد. ــوآوری فناوران ن
5 بررســی  نقــش میانجــی قابلیــت نــوآوری 
کســب وکار در رابطــه ی بیــن مدیریــت 

ــه ــوآوری فناوران ــع و ن ــت جام کیفی
بــا توجــه بــه مدلــی کــه اورتیــز و همــکاران در ســال 2009 
ارائــه کردنــد، متغیــر قابلیــت نــوآوری کســب وکار به عنــوان 
یــک متغیــر مداخله گــر در رابطــه ی بیــن مدیریــت کیفیــت 
جامــع و نــوآوری فناورانــه دو نقــش مجــزا را ایفــا می کنــد: 
ــش  ــق نق ــن تحقی ــی. در ای ــش تعدیل ــی و نق ــش میانج نق
ــرار  ــوآوری کســب وکار را مــورد توجــه ق میانجــی قابلیــت ن

می دهیــم.
ــر واســطه ی   ــه اث ــد ک ــان می کن ــی بی ــرد احتمال ــن رویک ای

ــت  ــن مدیری ــاط بی ــب وکار روی ارتب ــوآوری کس ــت ن قابلی
کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه رخ می دهــد. بــه عبــارت 
دیگــر، قابلیــت نــوآوری کســب وکار به عنــوان یــک مکانیســم 
ــر  ــق اث ــد و از طری ــر کار می کن ــن دو متغی ــر بی مداخله گ
غیرمســتقیم کــه بخــش عظیمــی از ارتبــاط بیــن مدیریــت 
کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه را شــامل می شــود، نقــش 

ــد. ــا می کن ایف
ایــن نقــش و رابطــه بــا رویکــرد مبتنــی بــر منابــع شــرکت 
و رویکــرد قابلیــت پویــا بازسازی شــده اســت. ماهیتــاً، 
ــا  ــای پوی ــی از قابلیت ه ــواع مختلف ــای ان ــر مبن شــرکت ها ب
ــیر  ــی مس ــت رقابت ــق مزی ــرای خل ــده اند و ب ــاده ش ــا نه بن
زیــر را طــی می کننــد: فرایندهــای یادگیــری، اصــالح 
منابــع و جریــان عــادی کار و فعالیت هــای فناورانــه. در 
ایــن حالــت، شــرکت ها مســیر یادگیــری و قابلیت هــای 
ــر  ــه و ب ــک نتیج ــوان ی ــد. به عن ــیم می کنن ــه را ترس فناوران
ــای کاری  ــا و جریان ه ــی فعالیت ه ــه ی پیچیدگ ــق درج طب
در سیســتم های تولیــدی، فراینــد قابلیت هــای فناورانــه 
ــه را  ــای نوآوران ــا قابلیت ه ــا( ت ــد محــور )مبن ــت تولی از حال
ــای  ــا، قابلیت ه ــی دوره ه ــه، در بعض ــود. اگرچ ــامل می ش ش
فناورانــه ی پیشــرفته و مبنــا روی هم افتادگــی )هم پوشــانی( 
ــا و ثابــت بســتگی دارد؛  ــه محیــط رقابتــی پوی ــد کــه ب دارن
امــا به طورکلــی، شــرکت ها در طــی یــک مســیر پیوســته ی 
ــد]16[.  ــت می کنن ــو حرک ــه ســمت جل ــه ب ــت فناوران قابلی
ــا و مســیرهای  ــوم قابلیت ه ــن مفه ــا در نظرگرفت ــن، ب بنابرای
پویــای پیوســته در سیســتم های تولیــدی، شــرکت هایی 
کــه یــک برنامــه ی مدیریــت کیفیــت جامــع را بــه کار 
می برنــد، ممکــن اســت بــه جریــان پیوســته ی قابلیت هــای 
فناورانــه ای کــه قابلیت هــای تولیدشــان را بهبــود می بخشــد، 
قابلیت هــای  بــرای  بنابرایــن یــک مبنــا  و  وارد شــوند 
طبــق  بــر  می کننــد.  فراهــم  ســاختارمند  نوآورانــه ی 
رویکــرد مبتنــی بــر منابــع شــرکت و رویکــرد قابلیــت پویــا، 
ــرای  ــد ب ــت می یابن ــه دس ــرد نوآوران ــه عملک ــرکت ها ب ش
ــد. در شــرایط  ــرای انجــام آن را دارن اینکــه آن هــا قابلیــت ب
ــوآوری کســب وکار در ارتبــاط  تناســب راهبــردی، قابلیــت ن
بیــن نــوآوری فناورانــه و مدیریــت کیفیــت جامــع به عنــوان 
یــک متغیــر واســطه، مداخلــه می کنــد. به طورکلــی در ایــن 
ــب وکار  ــوآوری کس ــت ن ــه  قابلی ــود ک ــرض می ش ــت ف حال
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ــر کار  ــن دو متغی ــر بی ــم مداخله گ ــک مکانیس ــوان ی به عن
ــش  ــه بخ ــتقیم ک ــر غیرمس ــک اث ــق ی ــد و از طری می کن
عظیمــی از ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری 
فناورانــه بــه حســاب می آیــد، نقــش ایفــا می کنــد. بــر ایــن 
اســاس فرضیــه ی ســوم در ایــن پژوهــش بــه قــرار زیر اســت:

فرضیــه ی 3: قابلیــت نــوآوری کســب وکار واســطه ی ارتبــاط 
بیــن به کارگیــری فعالیت هــای کســب وکار مطرح شــده 
توســط مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه اســت.
ــوآوری  ــی قابلیــت ن 6 بررســی نقــش تعدیل
کســب وکار در رابطــه ی بیــن مدیریــت 

ــه ــوآوری فناوران ــع و ن ــت جام کیفی
تناســب راهبــردی نشــان می دهــد کــه رابطــه ی بیــن 
مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه تابعــی از 
ســطوح مختلــف دســتاوردهای قابلیــت نــوآوری کســب وکار 
اســت. تعامــل بیــن ایــن دو متغیــر یعنــی مدیریــت کیفیــت 
جامــع و قابلیــت نــوآوری کســب وکار باعــث تغییــر جهــت یــا 
ــه می شــود.  ــر قابلیت هــای نوآوران ــر روی متغی ــر ب شــدت اث
ســه نــوع اســتدالل در ایــن بــاره وجــود دارد کــه قابــل  تأمــل 

هســتند:
ــود  ــه بهب ــان داد ک ــای )1986( نش ــش ایم ــت، پژوه نخس
ــوآوری نیســت و  ــرای ن ــن ب ــک جایگزی ــزن( ی مســتمر )کای
ــوآوری  ــرای به کارگیــری و تناســب اســتخراج ن یــک مبنــا ب
رادیــکال اســت. بر اســاس ایــن نظــر، اثــر تعاملــی بیــن بهبود 
ــه  مســتمر )مدیریــت کیفیــت جامــع( و مهارت هــای نوآوران
)قابلیــت نــوآوری کســب وکار( روی نــوآوری فناورانــه قوی تــر 
 می شــود. 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 1: مدل مفهومی پژوهش: برگرفته از مدل اورتیز و همکاران در سال 2009 )مدل ها در دو حالت بررسی نقش میانجی و تعدیلی(

نــوآوری ممکــن اســت مکمــل در نظــر گرفتــه شــوند. پــس 
ــض  ــاع از تناق ــه در دف ــر )1985( ک ــور پژوهــش پورت از ظه
ــه  ــه اهــداف راهبــردی رهبــری هزین ــی دســتیابی ب هم زمان
ــوآوری  ــز )ن ــری تمای ــدود( و رهب ــوم مح ــت در مفه )کیفی
به عنــوان یــک ابــزار( تمرکــز کارهــای پژوهشــی بــه 
ــور  ــد به ط ــرکت می توان ــه ش ــت ک ــوق یاف ــمت س ــن س ای
ــه  ــوم اینک ــود. س ــل ش ــو متمای ــر دو س ــه ه ــان ب هم زم
بر اســاس نظریــه دارایی هــای مکمــل در دســت یابی بــه 
مزیــت رقابتــی، اگــر مدیریــت کیفیــت جامــع در دســتیابی 
بــه هــدف کســب مزیــت رقابتــی خــود بــا شکســت روبــه رو 
شــود یــک منبــع مکمــل ممکــن اســت مــورد نیــاز باشــد. در 
ایــن رابطــه ادبیــات مفهومــی بــا عنــوان فرهنــگ ســازمانی 
را مطــرح می کنــد )پــاول، 1995(. فرهنــگ ســازمانی 
ــه  ــتیابی ب ــع در دس ــت جام ــت کیفی ــه مدیری ــرای اینک ب
نــوآوری موفــق شــود بایــد بــا کارکردهــای قابلیــت نــوآوری 
ــارم  ــه ی چه ــن فرضی ــود ]8[. بنابرای ــق ش ــب وکار تلفی کس

ــر اســت: ــه قــرار زی پژوهــش ب
ــده ی   ــب وکار تعدیل کنن ــوآوری کس ــت ن ــه ی 4: قابلی فرضی
کســب وکار  فعالیت هــای  به کارگیــری  بیــن  ارتبــاط 
ــوآوری  ــع و ن ــت جام ــت کیفی ــط مدیری ــده توس مطرح ش

ــت. ــه اس فناوران
بــر ایــن اســاس مــدل مفهومــی پژوهــش کــه برگرفتــه از کار 
ــه  ــز و همــکاران در ســال 2009 اســت، ارائ پژوهشــی اورتی

می شــود:
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ــی  ــال بررس ــه دنب ــش ب ــن پژوه ــدی، ای ــع بن ــک جم در ی
ــت: ــر اس ــط زی رواب

* ابتــدا رابطــه ی مســتقیم بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و 
ــرار می گیــرد. ــه مــورد توجــه ق ــوآوری فناوران ن

* رابطــه قابلیــت نــوآوری کســب وکار در ســازمان ها بــا 
نــوآوری فناورانــه ی آن هــا بررســی می شــود.

ــی و  ــش میانج ــی نق ــه بررس ــش ب ــت در دو بخ * در نهای
ــه ی  ــب وکار در رابط ــوآوری کس ــت ن ــر قابلی ــی متغی تعدیل
بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه پرداختــه 

می شــود.
7  روش شناسی پژوهش

مــواد  تولیــد  کارخانجــات  شــامل  پژوهــش  جامعــه ی 
ــکل  ــه ش ــور ب ــت. بدین منظ ــالن اس ــتان گی ــی در اس غذای

جدول 4: مولفه های مربوط به متغیرهای پژوهش

تعداد سؤاالت پرسشنامهزیر متغیرمتغیر

مدیریتکیفیتجامع
- حمایتمدیریت

- اطالعاتبرایکیفیت
- مدیریتفرایند

- طراحیمحصول
- مدیریتمنابعانسانی

- ارتباطباتأمینکنندهومشتری
24سوال

نوآوریفناورانه
- نرختولیداتومیزاناقدامات
- فناوریجدیددرسیستمتولید

- هزینهنوآوریفناورانه
4سؤال- تولیدمحسوس

قابلیتنوآوری
کسبوکار

- برنامهریزیوتعهدمدیریت
- تمامیتورفتار

- پروژهها

- دانشومهارت
- ارتباطاتواطالعات

- محیطخارجی
19سؤال

47سؤالکل

ــی  ــرت )خیل ــه ای لیک ــف 5 گزین ــا طی ــؤاالت ب ــی س تمام
زیــاد، زیــاد، متوســط، کــم، خیلــی کــم( اندازه گیــری 
شــده اند. به دلیــل ترجمــه ســؤاالت منــدرج در پرســش نامه 
ــاتید و  ــر اس ــوا، از نظ ــی محت ــان از روای ــور اطمین و به منظ
ــوی  ــد. از س ــه ش ــره گرفت ــوزه به ــن ح ــران در ای صاحب نظ
ــل  ــتفاده از تحلی ــا اس ــش نامه ب ــازه ی پرس ــی س ــر روای دیگ
عاملــی تأییــدی بــه کمــک نرم افــزار لیــزرل مــورد بررســی 
ــب  ــتفاده از ضری ــا اس ــش نامه ب ــی پرس ــت. پایای ــرار گرف ق
آلفــای کرونبــاخ و بــا کمــک نرم افــزار SPSS نســخه نوزدهــم 
بررســی شــد، کــه به علــت اینکــه میانگیــن پایایــی تمامــی 
متغیرهــا بــاالی 0/7 بــوده بنابرایــن پرســش نامه ی حاضــر از 
ــل  ــه و تحلی ــور تجزی ــت. به منظ ــوردار اس ــی الزم برخ پایای
داده هــای جمع آوری شــده از تحلیــل عاملــی تأییــدی بــرای 
روایــی ســازه، آزمــون همبســتگی، تحلیــل رگرســیون و مدل 

ــات پژوهــش  ــادالت ســاختاری به منظــور بررســی فرضی مع
ــت. ــده اس استفاده ش

ــر  ــن تأثی ــا و تعیی ــون فرضیه ه ــراي آزم ــش ب ــن پژوه در ای
ســاختاری  معــادالت  مدل یابــي  از  مکنــون  متغیرهــاي 
SEM(1( ، نرم افــزار لیــزرل8/50 اســتفاده شــد. در پژوهــش 

حاضــر در دو بخــش از معــادالت ســاختاری اســتفاده شــد. در 
ــل  ــری )تحلی ــای اندازه گی ــرازش مدل ه ــرای ب ــش اول ب بخ
عاملــی تأییــدی( و در بخــش دوم به منظــور ســنجش مــدل 
ــره  ــل مســیر به ــا از تحلی ــن متغیره ــط بی ــاداری رواب و معن

گرفتــه شــد.
ــتند. در  ــیار هس ــدل بس ــب م ــرازش مناس ــاخص های ب ش
ــم اســتفاده شــد  ــروف و مه ــق از 6 شــاخص مع ــن تحقی ای
کــه شــامل: NC2  )کای اســکوئر بهنجــار یــا نســبی( یکــی از 
ــرازش کــه از تقســیم ســاده  مقــدار  شــاخص های عمومــی ب
1. Structural Equation Modeling
2. Normalized Chi-Square

ــتم های  ــه از سیس ــرکت ها ک ــن ش ــدادی از ای ــی تع تصادف
ــد، انتخــاب شــدند  مدیریــت کیفیــت جامــع بهره منــد بودن
ــه ی آمــاری شــامل کارشناســان و کارکنانــی در ایــن  و نمون
شرکت هاســت کــه دارای تجربــه ی کاری بــاالی 5 ســال بوده 
و از آشــنایی نســبتاً کاملــی در خصــوص برنامه هــای تأمیــن 
ــش نامه ی  ــداد پرس ــتند. تع ــوردار هس ــود برخ ــت خ کیفی
ــرای تحلیــل مناســب تشــخیص داده  جمع آوری شــده کــه ب

ــا 119 عــدد اســت. ــر ب شــد براب
پرســش نامه ی مــورد اســتفاده در پژوهــش حاضــر برگرفتــه 
از  پژوهــش اورتیــز و همــکاران در ســال 2009 اســت. 
ــه متغیرهــای پژوهــش در جــدول )4(  ــوط ب گویه هــای مرب

ــل مشــاهده اســت. قاب
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  RMSEA3 ،ــود ــبه می ش ــه ی آزادی محاس ــر درج کای دو ب
)شــاخص ریشــه ی میانگیــن مربعــات خطــای بــرآورد(، 
NFI4  )شــاخص بــرازش هنجارشــده(،NNFI5  )شــاخص 

ــرازش(،  ــی ب ــاخص نیکوی ــده(، GFI6  )ش ــرازش هنجارنش ب
ــده(  ــات باقی مان ــن مربع ــه ء میانگی ــاخص ریش RMR7  )ش

اســت.  شــوماخر و لومکــس )1388(، مقادیــر بیــن یــک تــا 
ــر  ــد. مقادی ــول می دانن ــاخص NC  قابل قب ــرای ش ــج را ب پن
ــرای شــاخص های NFI، NNFI،GFI  بیشــتر  ــل قبــول ب قاب
از 90/0 و بــرای شــاخص RMSEA کمتــر از 1/0 و همچنیــن 
بــرای RMR کمتــر از 05/0 اســت )هومــن، 1390؛ کالنتری، 

.)1388
جدول 5 : میانگین، انحراف معیار و همبستگی بین متغیرها

متغیر مدیریتکیفیتجامع قابلیتنوآوریکسبوکار
مدیریتکیفیتجامع 1

قابلیتنوآوریکسبوکار .726** 1

نوآوریفناورانه .283** 0/657

ــر  ــی اث ــرای بررس ــیون ب ــل رگرس ــون تحلی - آزم
ــب وکار ــوآوری کس ــت ن ــر قابلی ــی متغی تعدیل

ــج تحلیــل رگرســیون در جــدول )6(  ارائه شــده اســت.  نتای
بــرای بررســی نقــش تعدیلــی متغیــر قابلیــت نــوآوری 
ــع و  ــت جام ــت کیفی ــن مدیری ــر رابطــه ی بی کســب وکار  ب
قابلیــت نوآورانــه، از دو مــدل اســتفاده می شــود. نتایــج مــدل 
اول: در مــدل اول متغیــر مســتقل )مدیریــت کیفیــت جامــع( 
و متغیــر تعدیل گــر )قابلیــت نــوآوری کســب وکار( وارد 
معادلــه می شــوند. در ایــن مــدل، مدیریــت کیفیــت جامــع 

جدول 6: نتایج مدل رگرسیون )متغیر وابسته: نوآوری فناورانه(

مدل دوم مدل اول متغیر

.764** .457** مدیریتکیفیتجامع

.467** .391** قابلیتنوآوریکسبوکار

.106 مدیریتکیفیتجامع* قابلیتنوآوریکسبوکار

.489 .501 )Adjusted R2(ضریبتعییناستاندارد

12.239** 21.120** )F(مقدارآزمونفیشر

            
p<0.01**

3. Root Mean Square Error of Approximation
4. Normed Fit Index
5. Non- Normed Fit Index

6. Goodness of fit Index
7. Root Mean Square Residual
8. Interaction 

8 تجزیه و تحلیل داده ها
ــرای بررســی رابطــه ی  - آزمــون همبســتگی پیرســون ب

بیــن متغیرهــا
جــدول )5( میــزان همبســتگی متغیرهــای تحقیــق را نشــان 
ــای  ــود متغیره ــاهده می ش ــه مش ــور ک ــد. همان ط می ده
نــوآوری  وابســته ی تحقیــق کــه  بــا متغیــر  مســتقل 
فناورانــه ی ســازمانی اســت در ســطح معنــاداری 99 درصــد، 
ــت  ــی مدیری ــت. یعن ــی اس ــادار و مثبت ــه ی معن دارای رابط
ــت  ــو و قابلی ــک س ــه از ی ــوآوری فناوران ــع و ن ــت جام کیفی
ــا  ــه از ســوی دیگــر ب ــوآوری فناوران ــوآوری کســب وکار و ن ن

ــد. ــاداری دارن ــاط معن ــم ارتب ه

ــب وکار  ــوآوری کس ــت ن ــر قابلی (β=.457 p<.01) و متغی
(β=.391 p<.01) بــا نــوآوری فناورانــه رابطــه ی معنــا داری 
دارنــد.  نتایــج مــدل دوم: در مــدل دوم اثــر تعاملــی  مدیریت 
کیفیــت جامــع و قابلیــت نــوآوری کســب وکار بــه مــدل اول 
افــزوده می شــود. اثــر تعاملــی8 متغیــر مســتقل و تعدیل گــر، 
ــوآوری کســب  ــت ن ــر قابلی ــن متغی ــادار نیســت؛ بنابرای معن
ــوآوری  ــع و ن ــت جام ــت کیفی ــن مدیری وکار در رابطــه ی بی

فناورانــه نقــش تعدیلــی نــدارد.



ت جامع و نوآوری فناورانه
ت کیفی

ب و کار در رابطه بین مدیری
ت نوآوری کس

ش قابلی
تحلیلی بر نق
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ــش  ــی نق ــرای بررس ــیر ب ــل مس ــج تحلی - نتای
میانجــی قابلیــت نــوآوری کســب وکار

بــرای تعییــن میــزان تناســب مــدل تحلیــل مســیر از 
شــاخص های بــرازش مناســب اســتفاده شــد. نتایــج مربــوط 
ــی تحقیــق در جــدول )7(  ارائه شــده  ــرازش مــدل کل ــه ب ب
ــل  ــدل تحلی ــه م ــد ک ــان می ده ــدل نش ــج م ــت. نتای اس
مســیر، مــدل بســیار مناســبی اســت. کای دو بــه هنجــار در 

جدول 7: شاخص های برازش مدل اصلی پژوهش

شاخص برازش

NCRMSEANFINNFIGFIRMR

1/160/0780/920/900/910/024

 

88/0  

76/0  

79/0  

80/0  

69/0  

11/0  

78/0  

59/0  

81/0  

87/0  

T3 
مدیریت کیفیت 

 جامع

 نوآوری فناورانه

قابلیت نوآوری 
 کسب وکار

T4 

T2 

I2 

B3 

B4 

I1 
77/0  

83/0  

59/0  

68/0  

59/0  

76/0  

T1 

T5 

T6 I3 

I5 

I4 

I6 

B2 

B1 

83/0  

58/0  

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

ــه در نمــودار )2(  ــون ک ــای مکن ــه متغیره ــوط ب ــج مرب نتای
ــتگی  ــزان همبس ــه می ــد ک ــان می ده ــت، نش ــده اس ارائه ش
ــوآوری  ــت ن ــع و قابلی ــت جام ــت کیفی ــر مدیری ــن متغی بی
ــت  ــتگی مدیری ــزان همبس ــا 0/78 و می ــر ب ــب وکار براب کس
ــت.  ــا 0/11 اس ــر ب ــه براب ــوآوری فناوران ــع و ن ــت جام کیفی

بــازه ی قابــل قبــول یــک و پنــج قــرار گرفتــه اســت. شــاخص 
ــی  ــل قبول ــدار قاب ــه مق ــت ک ــر 0/0780 اس RMSEA براب

ــدار  ــه از مق ــت ک ــر 0/024 اس ــاخص RMR براب ــت. ش اس
از  اســت و ســایر شــاخص ها  بحرانــی 0/05 کوچک تــر 
مقــدار بحرانــی 0/90 باالتــر هســتند. بنابرایــن مــدل تحقیــق 

ــوردار اســت.   ــبی برخ ــرازش مناس از ب

ــن  ــزان همبســتگی بی ــه نمــودار، می ــا توجــه ب ــن ب همچنی
ــا  ــر ب ــه براب ــوآوری فناوران ــب وکار و ن ــوآوری کس ــت ن قابلی

ــت. 0/69 اس
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76/5  

88/12  

39/6  

80/8  

69/4  

01/1  

12/6  

05/5  

81/9  

19/9  

T3 
مدیریت کیفیت 

 جامع

 نوآوری فناورانه

قابلیت نوآوری 
 کسب وکار

T4 

T2 

I2 

B3 

B4 

I1 

21/7  

21/6  

33/9  

12/5  

21/13  

09/5  

28/4  

T1 

T5 

T6 I3 

I5 

I4 

I6 

B2 

B1 

 

نمودار 3: تحلیل مسیر مدل کامل در حالت معناداری

بــا توجــه بــه نمــودار )3( محاســبه ی اعــداد معنــاداری نشــان 
ــر  ــع ب ــت جام ــت کیفی ــی مدیری ــط علّ ــه رواب ــد ک می ده
ــوآوری کســب وکار  ــوآوری کســب وکار و قابلیــت ن قابلیــت ن
ــی  ــه ی علّ ــی رابط ــت. ول ــادار اس ــه معن ــوآوری فناوران ــر ن ب
مدیریــت کیفیــت جامــع بــر نــوآوری فناورانــه به طــور 
ــودن دو  ــه معنادارب ــه ب ــا توج ــت. ب ــادار نیس ــتقیم معن مس
مســیر نخســت می تــوان گفــت کــه مدیریــت کیفیــت جامــع 
ــوآوری کســب وکار به طــور مســتقیم مثبــت و  ــر قابلیــت ن ب
ــر  ــب وکار ب ــوآوری کس ــت ن ــذارد و قابلی ــر می گ ــادار اث معن
ــر  ــادار اث ــت و معن ــتقیم مثب ــور مس ــه به ط ــوآوری فناوران ن
می گــذارد ولــی تأثیــر مدیریــت کیفیــت جامــع بــر نــوآوری 
ــت  ــق قابلی ــه از طری ــت ک ــب تر اس ــر و مناس ــه بهت فناوران
ــاًل واســطه ای  ــوآوری کســب وکار و به صــورت ســاختار کام ن
صــورت گیــرد. چــون در تحلیــل مســیر، متغیرهــا در ارتبــاط 
ــر  ــه تأثی ــک رابطــه ک ــن ی ــده می شــوند، بنابرای ــم دی ــا ه ب
بیشــتری بــر متغیــر وابســته دارد، باعــث می شــود رابطــه ی 
متغیــر دیگــر تأییــد نشــود و بنابرایــن تأثیــر متغیــر مدیریــت 
ــه  ــه ب ــوآوری فناوران ــر متغیــر وابســته ی ن کیفیــت جامــع ب

ــت. ــور اس ــتقیم متص ــور غیرمس ــاد به ط ــال زی احتم
همچنیــن نتایــج نشــان می دهــد کــه ضریــب مســیر مدیریت 
ــوآوری کســب وکار )γ=0/78 و  ــت ن ــه  قابلی ــع ب ــت جام کیفی
ــه  ــوآوری کســب وکار ب t= 6/12 (، و ضریــب مســیر قابلیــت ن

نــوآوری فناورانــه )β =0/69 و t=4/69 ( از لحــاظ آمــاری معنــادار 
ــت  ــت کیفی ــتقیم مدیری ــر غیرمس ــن اث ــر ای ــت. عالوه ب اس
ــوآوری  ــت ن ــق قابلی ــه از طری ــوآوری فناوران ــر ن ــع ب جام
کســب وکار )β × γ =0/78×0/69 = 0/538( در مقایســه بــا اثــر 
مســتقیم و غیرمعنــادار مدیریــت کیفیــت جامــع بــر نــوآوری 
فناورانــه )γ=11/0 و t=01/1 ( بیشــتر اســت. بدیــن معنــی 
کــه قابلیــت نــوآوری کســب وکار ارتبــاط مدیریــت کیفیــت 
جامــع- نــوآوری فناورانــه را تقویــت می کنــد؛ یعنــی قابلیــت 
ــه ی دو  ــطه رابط ــر واس ــوان متغی ــب وکار به عن ــوآوری کس ن

ــد.  ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــر را تح متغی
9. بحث و جمع بندی

هــدف اصلــی ایــن تحقیــق بررســی رابطــه بیــن دو مفهــوم 
ــت  ــر مدیری ــوم کالن ت ــب دو مفه ــوآوری در قال ــت و ن کیفی
کیفیــت جامــع و قابلیــت نــوآوری ســازمان اســت. همچنیــن 
ــک  ــوان ی ــه ی ســازمان به عن ــوآوری فناوران ــن ن رابطــه ی بی
عامــل مهــم بــرای کســب مزیــت رقابتــی بــا مفهــوم مدیریت 
کیفیــت جامــع مــورد بررســی قــرار گرفــت و در انتهــا اثــر 
تعدیلــی و واســطه ای قابلیــت نــوآوری کســب وکار در رابطه ی 
بیــن ایــن دو متغیر بررســی شــد. بــا بررســی ادبیــات مفاهیم 
کیفیــت و نــوآوری، تحقیقــات تجربــی و نظــری زیــادی بــه 
ــه  ــور جداگان ــوم را به ط ــن دو مفه ــه ای ــورد ک ــم می خ چش
ــز  ــا نی ــن آن ه ــه ی بی ــد. رابط ــرار داده ان ــی ق ــورد بررس م



ت جامع و نوآوری فناورانه
ت کیفی

ب و کار در رابطه بین مدیری
ت نوآوری کس

ش قابلی
تحلیلی بر نق

48

)ISC( ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه مدیری
سال پنجم- شماره4 - پیاپی 18 - زمستان 1394

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــات م ــی تحقیق در بعض
ــاد  ــه ابع ــا توجــه ب ــوم ب ــن دو مفه ــا بررســی رابطــه ی ای ام
راهبردیشــان - یعنــی بررســی دو مفهــوم مدیریــت کیفیــت 
ــورد  ــم م ــیار ک ــب وکار- بس ــوآوری کس ــت ن ــع و قابلی جام
ــن  ــه ای ــده، ب ــق سعی ش ــن تحقی ــت. در ای ــوده اس ــه ب توج
ــا  ــات ب ــگاه شــود. همچنیــن در ادبی ــن بعــد ن موضــوع از ای
توجــه بــه تحقیقــی کــه اورتیــز و همــکاران در ســال 2009 
انجــام دادنــد و مــدل ایــن تحقیــق برگرفتــه از کار تحقیقــی 
آن هاســت، رابطــه ی بیــن متغیرهــا بــا درنظرگرفتــن قابلیــت 
نــوآوری کســب وکار ســازمان، در دو نقــش متغیــر تعدیل گــر 

و میانجــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 
یافته هــای به دســت آمــده از فرضیــه ی اول پژوهــش نشــان 
می دهــد کــه مدیریــت کیفیــت جامــع نقــش مؤثــر و 
معنــاداری روی قابلیــت نــوآوری کســب وکار دارد و ایــن نقش 
ــه مقــدار ضریــب همبســتگی کــه  مثبــت اســت )باتوجــه ب
ــب  ــدار ضری ــادار اســت، براســاس مق ــا 0/726 و معن ــر ب براب
ــدار  ــوده و مق ــا 0/78 ب ــر ب ــه براب ــق ک ــدل تحقی ــیِر م مس
ــت(.  ــتر اس ــه از 1/96 بیش ــا 6/12( ک ــر ب ــاداری ))براب معن
یافته هــای به دســت آمــده از فرضیــه ی اول بــا نتایــج فلیــن 
ــه  ــن و فیونت ــو )2001( و گال ــوهال و پراجوگ )1994(؛  س
)2002( همخوانــی دارد کــه بــه بررســی نقــش کیفیــت بــر 
قابلیــت نــوآوری و قابلیــت نــوآوری کســب وکار پرداخته انــد.

پژوهــش  دوم  فرضیــه ی  از  آمــده  به دســت  یافته هــای 
ــر  نشــان می دهــد کــه مدیریــت کیفیــت جامــع نقــش مؤث
و معنــاداری روی نــوآوری فناورانــه دارد و ایــن نقــش مثبــت 
اســت )باتوجــه بــه مقــدار ضریــب همبســتگی کــه برابــر بــا 
ــیِر  ــب مس ــدار ضری ــاس مق ــت، براس ــادار اس 0/283 و معن
ــا  ــر ب ــه براب ــدل رگرســیون ک ــه م ــوط ب ــق مرب ــدل تحقی م
0/457 و معنــادار اســت(. یافته هــای به دســت آمــده از 
ــا نتایــج ترزووســکی و سامســون )1998( و   فرضیــه ی دوم ب
ــه بررســی  اورتیــز و همــکاران )2006( مطابقــت دارد کــه ب
ــه  ــوآوری فناوران ــوآوری و ن ــر ن ــت ب ــت کیفی ــش مدیری نق

پرداخته انــد.
یافته هــای به دســت آمــده از فرضیــه ی ســوم پژوهــش نشــان 
ــن  ــه بی ــب وکار در رابط ــوآوری کس ــت ن ــه قابلی ــد ک می ده
ــه نقــش متغیــر  ــوآوری فناوران مدیریــت کیفیــت جامــع و ن
میانجــی را دارد. یافته هــای به دســت آمــده از فرضیــه ی 

ــت دارد  ــکاران )2006( مطابق ــز و هم ــج اورتی ــا نتای ســوم ب
کــه بــه بررســی نقــش قابلیــت نــوآوری کســب وکار به عنــوان 
متغیــر میانجــی در رابطــه ی بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و 

ــد. ــه پرداخته ان ــوآوری فناوران ن
ــارم  ــه ی چه ــق، از فرضی ــده ی تحقی ــای به دســت آم یافته ه
حمایــت نمی کننــد بــا توجــه بــه اینکــه اثــر تعاملــی متغیــر 
مدیریــت کیفیــت جامــع )مســتقل( و قابلیــت نــوآوری 
ــر  ــن متغی ــادار نیســت، بنابرای ــر(، معن کســب وکار )تعدیل گ
ــت  ــن مدیری ــه ی بی ــب وکار در رابط ــوآوری کس ــت ن قابلی
ــدارد. ــی ن ــه نقــش تعدیل ــوآوری فناوران ــع و ن ــت جام کیفی

ــت  ــع وقابلی ــت جام ــت کیفی ــن مدیری ــه بی ــور خالص به ط
نــوآوری کســب وکار، رابطــه وجــود دارد و مدیریــت کیفیــت 
ــوان  ــتقیم به عن ــور مس ــو به ط ــک س ــد از ی ــع می توان جام
یــک عامــل بــه ایجــاد و بهبــود قابلیــت نــوآوری کســب وکار 
ــع  ــت جام ــت کیفی ــر مدیری ــوی دیگ ــد و از س ــک کن کم
ــوآوری  ــت ن ــای قابلی ــعه ی کارکرده ــود و توس ــب بهب موج
فناورانــه ی  نــوآوری  بــرای  کــه  می شــود  کســب وکار 

هســتند.  تعیین کننــده  ســازمان ها 
بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمــده کــه بــا ادبیــات موضــوع 
نیــز هماهنگــی دارد بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و قابلیــت 
نــوآوری کســب وکار رابطــه ی معنــاداری وجــود دارد. عالوه بــر 
آن مدیریــت کیفیــت جامــع بــا نــوآوری فناورانــه نیــز رابطــه 
دارد ]8[. در حقیقــت مدیریــت کیفیــت جامــع هــم به طــور 
مســتقیم روی نــوآوری فناورانــه تأثیــر دارد و هــم از طریــق 
اثــری کــه روی قابلیــت نــوآوری کســب وکار دارد، روی 
ــوآوری  ــع قابلیــت ن ــر می گــذارد. در واق ــه اث ــوآوری فناوران ن
کســب وکار هــم از مدیریــت کیفیــت جامــع اثــر می پذیــرد و 

ــر می گــذارد ]7[. ــه اث ــوآوری فناوران هــم روی ن
از  برخــی  همــکاری  عــدم  تحقیــق،  محدودیت هــای  از 
صنایــع در تحقیــق اســت. همچنیــن بــرای تحقیــق، نیازمنــد 
ــم  ــع بودی ــت جام ــت کیفی ــد از مدیری ســازمان هایی بهره من
کــه در زمینــه ی قابلیت هــای نــوآوری خــود از آگاهــی کافــی 
برخــوردار باشــند. بــرای تحقیقــات آینــده پیشــنهاد می شــود 
کــه طبــق مــدل اورتیــز، اثــر تعدیلــی قابلیت هــای نــوآوری 
کســب وکار در ســازمان ها مــورد بررســی قــرار گیــرد. 
همچنیــن می تــوان مــدل موردنظــر تحقیــق را در صنایعــی 
دیگــر مــورد بررســی قــرار داد و نتایــج صنایــع مختلــف را بــا 
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