تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی
با استفاده از همبستگی کانونی
عزت ا ...اصغری زاده* ،ایمن قاسمیان صاحبی** ،علیرضا عرب*** ،سیده نگین حیدری

چکیده:

****

صنعت کاشی و سرامیک و نمونه پژوهش  131نفر از خبرگان این صنعت بوده که بهروش تصادفی طبقهای -سهمیهای انتخاب
شدند .برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد و برای تحلیل دادهها ،آزمون همبستگی پیرسون و همبستگی کانونی مورداستفاده
قرار گرفت .نتایج نشان داد که رابطه معنیداری میان اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی وجود دارد .همچنین اغلب
شاخصهای اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی دارای همبستگی نسبتاً خوبی با یکدیگر میباشند .در میان ابعاد اقدامات
مدیریت کیفیت فراگیر ،ابعاد نقش مدیران عالی ،مدیریت فرایند و مدیریت کیفیت عرضهکنندگان بهترتیب دارای باالترین نقش و ابعاد
روابط کارکنان و دادههای کیفیت دارای کمترین نقش و در میان ابعاد نوآوری سازمانی ،نوآوری در فرایند ،نوآوری در محصول و نوآوری
در مدیریت به ترتیب دارای بیشترین نقش در ایجاد رابطه معنادار بین دو مجموعه اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری میباشند.

واژگان کلیدی:
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مدیریت کیفیت فراگیر ،نوآوری سازمانی ،همبستگی کانونی ،صنعت کاشی و سرامیک

امروزه نوآوری در سازمان بهعنوان یک هسته کلیدی و رقابتی

بهحساب میآید؛ بهعبارتدیگر کلیه فرایندهای داخلی سازمان

مدیریت کیفیت فراگیر را باید سیستمی در مدیریت دانست
که انجام کارها را بهطور درست ،پیوسته و در همهی ردههای
سازمان تضمین میکند .این سیستم بر بهبود مستمر فرایند

مانند فرایندهای خارجی آن باید بهطور مطلوب بهجهت پرورش

فعالیتهای سازمان از طریق تکتک افراد ،مدیران و کارکنان
میاندیشد و نهایتاً تالش بهمنظور بهبود عملکرد تمامی سطوح

اولسو ]2[1عبارتاند از :نوآوری در محصول ،نوآوری در فرایند،

فراگیر نوعی استراتژی است که میتواند باعث بهبود یادگیری

فرایند بهطور عمده به نوآوریهای تکنولوژیک سازمان مربوط

کاهش طول عمر محصوالت از چالشهای مهم در بازارهای

بازاریابی قرار میگیرند .نوآوری سازمانی به معنی روشهای

سازمانی استفاده کنند[.]4

جریان کار و یا روابط خارجی جدید است .در مجموع نوآوری

سازمانی را بررسي نموده و به نتایج گوناگونی رسیدهاند؛ اما

و پیشبرد نوآوری در سازمان تعیین شوند و شکل گیرند[.]1
انواع مختلف نوآوری بر اساس ویرایش سوم کتابچه راهنمای

سازمانی را در سر میپروراند[ .]3درواقع مدیریت کیفیت

نوآوری در بازاریابی ،نوآوری سازمانی .نوآوری در محصول و

و افزایش مزیت رقابتی سازمانها شود .تغییرات سریع بازار و

میشود .معرفی روشهای جدید بازاریابی در حیطه نوآوری در

رقابتی هستند که سازمانها را برآن داشته تا از نوآوری

جدید کار در یک سازمان با راهاندازی یک فرایند ،سیستم،

محققان متعددی ارتباط بين مديريت كيفيت فراگیر و نوآوری

باهدف بهبود عملکرد سازمانها ایجاد میشود .البته گاهی

تاکنون بررسی جامعی در مورد رابطهی بین مدیریت کیفیت

میباشند اما در طوالنیمدت اگر بهدرستی اجرا شوند به نتیجه

است .از اینرو این تحقیق به دنبال بررسی روابط بین «اقدامات

اوقات بعضی از نوآوریها در ابتدای اجرا مستلزم هزینه باالیی
مطلوب خواهند رسید.

و نوآوری سازمانی در صنعت کاشی و سرامیک صورت نگرفته
مدیریت کیفیت فراگیر» و «نوآوری سازمانی» در صنعت کاشی

* دانشیار دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت ،تهران ،ایران.
** دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات ،دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت ،تهران ،ایران.
*** نویسنده مسئول -دانشجوی دکتری تحقیق در عملیات ،دانشگاه تهران ،دانشکده مدیریت ،تهران ،ایران.
**** دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه ارشاد دماوند.
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تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی

 .1مقدمه

سال هفتم -شماره  - 3پیاپی  - 25پاییز 1396

هدف این پژوهش ،بررسی اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی هست .قلمرو مکانی این پژوهش،

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تاریخ دریافت96/08/11 :
تاریخ پذیرش96/09/24 :

و سرامیک با استفاده از روش تحلیل همبستگی کانونی هست

به تولید محصوالت جدیدی شود که نیازهای مشتریان را بهتر

 -در صنعت کاشی و سرامیک ،بین «اقدامات مدیریت کیفیت

میتواند هزینههای تولید محصوالت مورد درخواست مشتریان

 -در صنعت کاشی و سرامیک ،بین شاخصهای اقدامات

که برای سازمان جدید است ،تعریف نمود[ .]9در حال حاضر،

تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی

و در پی پاسخگویی به سؤاالت زیر هست:

فراگیر» و «نوآوری سازمانی» چه رابطهای وجود دارد؟

مدیریت کیفیت فراگیر با شاخصهای نوآوری چه همبستگی

وجود دارد؟

سال هفتم -شماره  - 3پیاپی  - 25پاییز 1396

نوآوریها مکانیسمی را ارائه میدهند که توسط آن نهادهای
کسبوکار جایگاه خود را در بازار حفظ نمایند .نوآوری ،شیوه

چگونگی سازگاری با محیط است .از این منظر نوآوری بدین

 2پیشینه و چارچوب نظری تحقیق
برای اطمینانازاینکه محصوالت و خدمات ،کیفیت طراحیشده

را تحت تأثیر قرار میدهد .در واقع با توجه به این حقیقت

این نگرش به مدیریت کیفیت ،درکل سازمان بهشکل آنچه

در بازار به دنبال دارد که میتواند منجربه دستیابی به مزیت

کیفیت فراگیر همان اصول اولیهی تضمین کیفیت ،کنترل

شود ،بنابراین تأثیر نوآوری باید در ارزش شرکت و عملکرد

 1-2مدیریت کیفیت فراگیر

را دارا هستند ،تعهدی کیفی در سرتاسر سازمان الزم است.

مدیریت کیفیت فراگیر نامیده میشود ،ظاهر میشود .مدیریت

کیفیت فراگیر و کنترل کیفیت در سرتاسر شرکت را متصور
میکند[ .]5ادبیات و مبانی نظری بین مدیریت کیفیت و
کیفیت مستمر برای کاالها و خدمات همزمان با تغییرات

تکنولوژیکال 2و فرهنگی -اجتماعی 3ظهور کردهاند که تحول

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

را کاهش دهد .نوآوری را میتوان انطباق با یک ایده یا رفتاری

معناست که نهادهای کسبوکار باید تالش بیشتری برای

مدیریت کیفیت فراگیر تمایز قائل میشود .رویههای تضمین

46

تأمین کنند ،میتواند کیفیت محصوالت موجود را بهبود دهد یا

سریعی از جامعه را نشانهگیری کردهاند .از دهه  1980مفاهیم
تضمین کیفیت یکپارچه بهکار گرفتهشدهاند که نقطهی شروع

فلسفه جدیدی از فیگنبام 4بنام کنترل کیفیت فراگیر بود.

بهعلت عالقه خاص پژوهشگران به ادبیات و عملیات اقتصادی،
مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر بهطور مکمل یا موازی با مفهوم

کیفیت فراگیر )TQ( 5بهکار گرفته شد[ .]6فیگنبام نشان داد

سازگاری با محیط انجام دهند .نوآوری ،عملکرد مالی شرکت

که در هر فعالیت تجاری نوآوری گنجاندهشد ه و واکنشهایی
رقابتی و ایجاد موقعیت در بازار برای نهادهای کسبوکار ایجاد

مالی آن منعکس گردد[.]10

 3-2ارتباط مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری
سازمانی

دو ديدگاه درزمینه ارتباط بين مديريت كيفيت فراگیر و

نوآوري سازمانی وجود دارد که يک ديدگاه ارتباط منفي بين
مديريت كيفيت فراگیر و نوآوري و ديگري ارتباط مثبت بين
آنها را بيان میکند که در ادامه تشریح شدهاند.

الف) ارتباط منفي بين مديريت كيفيت فراگیر و نوآوري

پراجوگو و سوهال ( )2010بيان کردند که بين مديريت کيفيت
فراگیر و نوآوري ،يک ارتباط منفي وجود دارد .طرفداران اين

رويکرد معتقدند که اجراي مديريت كيفيت فراگیر ،بيشتر مانع

که کسب عملکرد کیفیت تأثیر افزایشی آنی بر رقابتپذیری

نوآوري است تا پيش برنده آن[ .]11آتواهن -گيما ()2000

مدیریت کیفیت فراگیر ،تشکیالتی است که سطح کیفی

محصول جدید در شرکتها دارد؛ اما اين رويکرد بهطور کامل

در کوتاهمدت دارد[]7؛ بنابراین یکقدم مهم در بهکارگیری
فراهمشد ه محصوالت و خدمات را شناسایی کند[.]8

از اینرو درک فاکتورها یا عواملی که بر بهکارگیری مدیریت

کیفیت فراگیر دارای تأثیر میباشند یا از آن تأثیر میپذیرند،

به مدیران اجازه میدهد که استراتژیهای اثربخش بیشتری را

برای بهبود شانسهای موفقیت توسعه مدیریت کیفیت فراگیر
و دستیابی به عملکرد بیشتر توسعه دهند[.]3

 2-2نوآوری سازمانی

نوآوری مهمترین منبع مزیت رقابتی است ،زیرا میتواند منجر

نيز بيان کرد که مدیریت کیفیت فراگیر ارتباط منفی با تولید
تأثير مديريت كيفيت فراگیر را بر ايجاد نوآوري رد نمیکند
و قبول دارد که مديريت كيفيت فراگیر ،نوآوري را تسهيل

میکند ،اما به يک شيوه بسيار محدود .سينگ و اسميت[]12

در تحقيقي از  418شرکت توليدي در استراليا بهاين نتيجه
رسيدند که ارتباط کام ً
ال مستقيمي بين مديريت كيفيت فراگیر

و نوآوري وجود ندارد و ارتباط بين آنها پيچيده است.

ب) ارتباط مثبت بين مديريت كيفيت فراگیر و نوآوري

اين رويکرد بر مبناي اين ايده قرار دارد که مديريت كيفيت
2. Technological
3. Socio-cultural
4. Feigenbaum
5. Total Quality

فراگیر ،در ابعاد انساني و فنآوری خود به ايجاد يک محيط و

اقدامات فنی مدیریت کیفیت بر نوآوری تاثیر معنیداری ندارد.

فرهنگ حامي نوآوري کمک میکند .مشتاق و همکاران[]1

همچنین متغیرهای اندازه سازمان و اخالق مدیران رابطه

کیفیت فراگیر ،نوآوری و عملکرد مالی سازمان از طریق

میکند[.]21

فراگیر همانند انواع مختلف نوآوری در یک حوزه به یکدیگر

یکپارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژی

در دانشگاه مالزی با بررسی ارتباط گمشده بین مدیریت

ابزارهای غیرمالی ،نشان دادند که شیوههای مدیریت کیفیت

پیوستهاند و همچنین نوآوری از طریق معیارها و ابزارهای
عملکرد غیرمالی در یک سازمان مانند نوآوری در محصول

میان مدیریت کیفیت و نواوری را در سازمانهای میانجی

فارسیجانی و سمیعی ( )1389در تحقیق خود به بررسی نقش

به تعیین عملکردهای کیفیت و نوآوری پرداختند .یافتههای
پژوهش نشان میدهد که  TQMدارای قدرت پیشبینی قوی

مستمر که يکي از ابعاد اصلي مديريت كيفيت فراگیر است ،به

است ،ولی شدت آن نسبت به  TQMدر درجات پایینتری

و بازارها افزايش دهند که اين افزايش دانش منجر به ايجاد

عملکردهای نوآوری سازمان است[.]22

کارکنان کمک میکند دانش خود را در مورد مشتريان ،رقبا
ایدههای جديد براي نوآوري میشود[.]13

قرار دارد ،با این وجود دارای رابطه قویتری برای پیشبینی

هدیوند و همکاران ( )1391در مقاله خود بهبررسی تاثیر

هوانگ و همكاران نيز ارتباط بين مديريت كيفيت فراگیر و

مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوری در شرکت ایرانخودرو

روشها و شیوههای مدیریت کیفیت فراگیر هستند که به ایجاد

مدلهای مدیریت کیفیت فراگیر میتوان بیان کرد که مولفههای

آنها دارند[.]8

حمایتکننده و مثبت درنوآوری ایفا میکنند و این درحالی

نوآوري را بررسي كردند و مشخص شد که یک مجموعه از
و پرورش نوآوری در سازمان کمک میکنند و تأثیر مثبتی بر
لی و همکاران( )2018در پژوهش خود به بررسی تاثیر مدیریت

پرداختند .براساس این تحقیق و با پذیرش چندبعدی بودن

مدیریت کیفیت فراگیر درسازمانهای ارگانیک بهشدت نقش

آوری شد و نتایج نشان داد که مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر

بر مشتری ،بهبود مستمر و همچنین کارگروهی توانمندسازی

محیطی به صورت معنی داری نقش تعدلیگر بر رابطه منفی

میان مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سبز دارد[.]19

میان مولفههای مدیریت کیفیت فراگیر نقش سه عامل تمرکز
و وابستگی درایجاد نوآوری به شدت حمایت کننده و مثبت

تلقی گردید[.]23

ویویک و همکاران ( )2017در مقاله خود به تحلیل سیستم

  3مدل مفهومي تحقیق

مونته نگرو پرداختند .نتایج نشان داد که سیستمهای مدیریت

شاخصهای نوآوری سازمانی در صنعت کاشی و سرامیک ايران

سازمانها دارد .برای تحلیل دادهها نیز از روش رگرسیون

فراگیر شامل هفت شاخص «دادههای کیفیت»« ،نقش مدیران

مدیریت کیفیت و عملکرد نوآورانه سازمان در سازمانهای

کیفیت از جمله ایزو  9001تاثیر مثبتی بر عملکرد نوآورانه
حداقل مربعات معمولی استفاده شد[.]20

بررسي روابط میان اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و
موضوع تحقيق حاضر هست كه در آن اقدامات مدیریت کیفیت

عالی»« ،روابط کارکنان»« ،مدیریت کیفیت عرضهکنندگان»،

اشنایدرجان و اشنایدرجان ( )2015در تحقیق خود به به ارائه

«سیاست کیفیت مدیریت عالی»« ،آموزش» و «مدیریت

در سازمانها پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که اقدامات

محصول»« ،نوآوری در فرایند» و «نوآوری در مدیریت» هست.

یک چارچوب برای بررسی تاثیر مدیریت کیفیت بر نوآوری

اجتماعی مدیریت کیفیت تاثیر مثبتی بر نواوری دارد و

فرایند» و شاخصهای نوآوری سازمانی شامل «نوآوری در
مدل مفهومي مورداستفاده در اين تحقيق بهصورت شكل ()1

تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی

کیفیت فراگیر بر نوآوری سبز پرداختند .به همین منظور دادهها

منفی و معنیداری مدیریت نواوری سبز دارد .همچنین قوانین
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است که در سازمانهای مکانیک این تاثیر به مراتب کمتر
و حتی میتوان گفت بهنوعی بازدارنده است .ازسوی دیگر از

از  100شرکت برتر چین طی سالهای  2008تا  2014جمع

سال هفتم -شماره  - 3پیاپی  - 25پاییز 1396

مک آدام و همکاران دريافتند که يادگيري مرتبط با بهبود

 TIMدارای قدرت پیشبینی برای عملکردهای کیفی سازمان

میگذارد.

مشخص و قابل توجهی با عملکردهای نوآوری ندارد .همچنین

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و بازار بهطور غیرمستقیم بر عملکرد مالی یک سازمان تأثیر

برای عملکردهای کیفی سازمان است ولی هیچگونه رابطه

میباشد .علت انتخاب اين مدل جامعيت و شمول قابلقبول آن

و نيز  5نفر از خبرگان صنعت کاشی و سرامیک موردبررسی

این پژوهش بهعنوان اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر انتخاب

اندازهگيري قابليت اعتماد از آلفاي كرونباخ استفاده شد.

شمار میرود .مبناي تحقیق حاضر در رابطه با نوآوري سازمانی

یک از متغیرهای نوآوری سازمانی ،مدیریت کیفیت فراگیر و

تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی

است .چارچوب ارائهشده در تحقیق ساراف و همكاران [ ]14در

شد که بهعلت جهانشمول بودن آن ،يک چارچوب کامل به
نیز مطالعه خمینز و همكاران[ ]9است
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کل پرسشنامه باالی  0.85است که بر اساس آن متغيرهاي

از سؤاالت تحقيق با استفاده از اطالعات بهدستآمده از
دادﻫﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ
رواﺑﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻧﻮآوري در ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﻮآوري در ﻓﺮاﯾﻨﺪ
ﻧﻮآوري در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻧﻮآوري
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

اﻗﺪاﻣﺎت
TQM

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ
آﻣﻮزش
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

  4روششناسی پژوهش

این پژوهش از نوع هدف کاربردی و ازنظر شیوه گرداوری

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

نتیجه بهدستآمده نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ هر

تحقيق از قابليت اعتماد مناسبي برخوردارند .در ادامه هريك

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش
48

قرار گرفت و اصالحات الزم در پرسشنامه اعمال شد .برای

دادهها ،توصیفی پیمایشی هست که در صنعت کاشی و
سرامیک به انجام رسید .در اين تحقيق براي جمعآوري دادهها،

پرسشنامه تحقيق میان مديران و كارشناسان (خبرگان)

شركتهاي کاشی و سرامیک توزيع شد .با هماهنگي تلفني

پرسشنامهها مورد آزمون قرار گرفت .سپس از روش تحلیل

همبستگی کانونی ( )CCAبرای تخمین روابط میان اقدامات
6

مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی استفاده شد .اصوالً

همبستگي كانوني روش مناسبي براي شناخت روابط بين دو
مجموعه از متغيرهاست كه در آنیک مجموعه را مستقل يا

پیشبینی كننده و مجموعه ديگر را وابسته يا معيار مینامند.

برای تحلیل دادهها از نرمافزار  STATISTICAاستفاده شد.

 5یافتههای تحقیق

در گام اول بهمنظور پاسخگویی به سؤاالت پژوهش همبستگی
میان شاخصهای متغیرهای پژوهش با یکدیگر محاسبه شد.

برای محاسبه همبستگی از همبستگی پیرسون استفاده شد.
فرمول محاسبه این ضریب همبستگی در زیر آمده است.
𝑛𝑛

1
�𝑌𝑌 𝑋𝑋𝑖𝑖 − 𝑋𝑋� 𝑌𝑌𝑖𝑖 −
(�
()
)
𝑋𝑋𝑠𝑠
𝑌𝑌𝑠𝑠
𝑛𝑛 − 1
𝑖𝑖=1

= 𝑟𝑟

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود شاخصهای

با شركتها ،تعداد  37شركت آمادگي خود را براي تكميل

«اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» بهجز چند مورد دارای
همبستگی نسبتاً خوبی با یکدیگر میباشند که در این میان،

نمونههاي موردنیاز بهكار گرفته شد که نتایج محاسبات در زیر

عالی با ضریب همبستگی  0/46دارای باالترین همبستگی و

 200نفر بوده است .همچنین سطح خطا برابر با  0.05درنظر

همبستگی با یکدیگر میباشند .شاخص نقش مدیران عالی با

پرسشنامه اعالم كردند .با توجه به محدود بودن جامعه آماري،
فرمول نمونهگيري کوکران از جامعه محدود براي تعيين تعداد

آمده است .الزم بهذکر است که تعداد جامعه آماری برابر با
گرفته شد.

𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑧𝑧 2
1.962 . 0.5.0.5
2
𝑑𝑑
0.052
= 𝑛𝑛
=
= 131
1 1.962 . 0.5.0.5
𝑝𝑝𝑝𝑝 1 𝑧𝑧 2
)− 1
( 1 + 𝑁𝑁 ( 2 − 1) 1 + 200
0.052
𝑑𝑑

شاخصهای سياست كيفيت مديريت عالي و نقش مدیریت

شاخصهای دادههای کیفیت و روابط کارکنان دارای پایینترین
سایر شاخصهای اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر همبستگی
نسبتاً باالیی دارد.

بنابراين تعداد نمونه آماري  131نفر محاسبه شد .نمونهگيري

نيز بهروش نمونهگيري تصادفي طبقهاي سهميهاي بود .ابزار
پژوهش در این تحقیق پرسشنامه بوده است .اعتبار محتوای

اين پرسشنامه توسط  5نفر از اعضای هیئتعلمی دانشگاهها

6. Canonical Correlation Analysis

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ

آﻣﻮزش

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

رواﺑﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ

دادهﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ

1

ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮان
ﻋﺎﻟﯽ

1

0/12

0/32

1

0/45

0/13

0/46

1

0/22

0/27

0/19

0/31

1

0/27

0/24

0/26

0/11

0/34

0/28

0/21

0/34

0/31

0/08

0/31

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ
آﻣﻮزش

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ

دادهﻫﺎي
ﮐﯿﻔﯿﺖ

در جدول  2همبستگی شاخصهای نوآوری سازمانی آورده

شدهاست.طبقنتایج،شاخصهایمجموعه«نوآوری»همبستگی
باالیی با یکدیگر دارند .در این میان شاخص «نوآوری در
دارای باالترین همبستگی و شاخص «نوآوری در فرایند» و

«نوآوری در مدیریت» با ضریب همبستگی  0/326دارای

0/21

0/11

0/23

0/55

ﻧﻮآوري در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

1

1

0/326

1

0/513
0/439

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

0/22

0/24

0/39

0/36

0/47

0/34

0/23

0/35

آﻣﻮزش

0/31

0/14

0/26

دادهﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ

0/46

0/25

0/32

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ

در ادامه با استفاده از روش  CCAتأثیرات متقابل اقدامات

مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی موردسنجش
قرار گرفت .جدول  4نشاندهندهی میزان واریانس پوشش

دادهشده در دادهها توسط روش همبستگی متعارف هست.

مقدار واریانس استخراجشده در دو مجموعه «اقدامات مدیریت

کیفیت فراگیر» و «نوآوری سازمانی» گویای این واقعیت
است که ریشههای متعارف بهمیزان  56درصد از واریانس

درون مجموعه «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر» و بیش از

میدهند که این مقدار ازلحاظ آماری قابلتوجه بوده و تأییدی

بر بهکارگیری روش تحلیل همبستگی متعارف میباشد.
جدول  :4خالصه تحلیل همبستگی متعارف

ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ

ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ

7

3

ﻧﻮآوري در ﻣﺤﺼﻮل

وارﯾﺎﻧﺲ
اﺳﺘﺨﺮاجﺷﺪه

%56

%100

ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻞ

%21,95

%37,23

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ1 :

ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ

ﻧﻮآوري در ﻣﺤﺼﻮل

2

رواﺑﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

ﻧﻮآوري در ﻓﺮآﯾﻨﺪ

3

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻟﯽ

ﻧﻮآوري در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻧﻮآوري در ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﻧﻮآوري در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

درنهایت در جدول  3همبستگی میان شاخصهای اقدامات
مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی محاسبه شد .طبق

جدول  3اغلب شاخصهای دو مجموعه «اقدامات مدیریت
کیفیت فراگیر» و «نوآوری» دارای همبستگی نسبتاً خوبی با
یکدیگر میباشند که در اینمیان شاخصهای «نقش مدیران

عالی» و «نوآوری در مدیریت» دارای باالترین همبستگی و
شاخصهای «روابط کارکنان» و «نوآوری در فرایند» دارای
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 % 100از واریانس درون مجموعه «نوآوری سازمانی» را پوشش

جدول  :2ضرایب همبستگی بین متغیرهای نوآوری
ﻧﻮآوري در ﻓﺮآﯾﻨﺪ

0/40

رواﺑﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

0/34

پایینترین همبستگی با یکدیگر میباشند.

ﻧﻮآوري در ﻣﺤﺼﻮل

0/43

ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ

4
5
6
7

آﻣﻮزش
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
دادهﻫﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ

تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی

محصول» و «نوآوری در فرایند» با ضریب همبستگی ،0/513

ﻧﻮآوري در
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻧﻮآوري در
ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﻧﻮآوري در
ﻣﺤﺼﻮل

ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
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1

0/34

رواﺑﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن

جدول  :3ضرایب همبستگی بین متغیرهای اقدامات
مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

1

ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ

جدول  :1ضرایب همبستگی بین متغیرهای مجموعهی
اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر

پایینترین همبستگی میباشند.

طبق جدول  ،5با توجه به مقدار  P-valueدر این تحقیق

مجموعه ،نشان میدهد که ابعاد مجموعه اقدامات مدیریت

اهمیت رابطه بین مجموعه «اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر»

بر یکدیگر دارند.

و «نوآوری» توسط همبستگی متعارف ( )Rcو مقدار ویژه

( )Rc2مشخص میشود .بهدلیل اینکه همبستگی متعارف

نوآوری

پیشبینی تغییرات مجموعه اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر
که رابطه معنیداری بین مجموعه اقدامات مدیریت کیفیت

نوآوری در
محصول

بیش از  21درصد است .یافتههای باال بدین مطلب اشاره دارد

0.814

0.873

0.217

0.213

-0.522

-0.212

فراگیر و نوآوری سازمانی وجود دارد و مجموعه اقدامات

نوآوری در
فرایند

مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوری تأثیر مثبتی میگذارد.

همانطور که در جدول  6مشاهده میشود ،تمام ابعاد دو

نوآوری در
مدیریت

0,3689
0,734268
0,886041

0,000
0,06550
0,131267

9
4
1

85,79
7,60100
1,75830

0,75
0,0648
0,0263

0,866
0,25479
0,16238

0
1
2

0.892

نوآوری سازمانی ،بهترتیب ابعاد نوآوری در فرایند ،نوآوری در
محصول و نوآوری در مدیریت دارای نقشی مؤثر در ایجاد

میان ابعاد اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر ،شاخصهای نقش

روابط
کارکنان

رابطهی معنادار بین دو مجموعه میباشند .همچنین در

-0.476

0.120

0.217

0.053

0.581

0.290

24

0.121

22

اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر
نقش مدیران عالی

رابطه معنادار از اهمیت باالیی برخوردارند که در میان ابعاد

0.736

-0.326

54

مجموعه اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی
داراي ضریب میان ساختاری بااليي ميباشند و لذا در ایجاد

0.931

0.789

واریانس استخراجشده

Lambda Prime

P

Df

Chi-sqr

Canonical R2

Canonical R
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ضرایب ساختاری متغیر
متعارف 1

همچنین میانگین توان مجموعه نوآوری سازمانی برای

رﯾﺸﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺎرف

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ضرایب میان ساختاری متغیر
متعارف 1

تغییرات مجموعه نوآوری سازمانی بیش از  37درصد است.

ضرایب ساختاری متغیر متعارف 2

توان مجموعه اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر برای پیشبینی

ضرایب میان ساختاری متغیر
متعارف 2

در جدول  5شاخص پیشبینی نشان میدهد که میانگین

ضرایب ساختاری متغیر
متعارف3

مجموعه را فراهم کند ،از شاخص پیشبینی استفاده میشود.

ضرایب میان ساختاری متغیر
متعارف 3

( ،)Rcبهطور مستقیم نمیتواند واریانس تسهیم شده بین دو

جدول  :5نتایج تستهای آماری
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جدول  :6ضرایب ساختاری برای متغیرهای متعارف

0.893

تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی

متغیر متعارف اول بهلحاظ آماری معنیدار میباشد .میزان

کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی همبستگی و اثرات باالیی

0.71

0.84

0.62

-0.342

0.562

0.112

-0.25

-0.39

-0.21

0.212

0.312

مدیران عالی ،مدیریت فرایند و مدیریت کیفیت عرضهکنندگان

کیفیت کمترین نقش را در ایجاد رابطه معنادار بین دو

مجموعه اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی
میباشند .همچنین مقدار باالی ضرایب ساختاری ابعاد دو

مدیریت کیفیت
عرضهکنندگان

دارای باالترین نقش و شاخصهای روابط کارکنان و دادههای

0.81

0.76

0.125

0.43

0.382

-0.002

ادامهی جدول  :6ضرایب ساختاری برای متغیرهای متعارف
سياست كيفيت
مديريت عالي
آموزش

0.802

0.74

0.054

0.024

-0.69

-0.02

0.794

0.74

-0.58

-0.34

-0.06

-0.33

0.832

0.69

0.627

0.237

0.136

0.211

0.785

0.731

-0.61

0.289

-0.454

0.187

معنیداری بین مجموعه اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر

و نوآوری سازمانی وجود دارد و مجموعه اقدامات مدیریت
کیفیت فراگیر بر نوآوری تأثیر مثبتی میگذارد.

همچنین در جدول  3مشاهده شد که اغلب شاخصهای دو

مجموعه اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی
دارای همبستگی نسبتاً خوبی با یکدیگر میباشند که در این
میان شاخصهای نقش مدیران عالی و نوآوری در مدیریت
دارای باالترین همبستگی و شاخصهای روابط کارکنان

مدیریت
فرایند
دادههای کیفیت

فراگیر ،شاخص سياست كيفيت مديريت عالي باالترين و
شاخص روابط کارکنان کمترین همبستگي را با نوآوری در
محصول دارد .همچنین در ميان شاخصهای اقدامات مدیریت

کیفیت فراگیر ،شاخص مدیریت فرایند باالترين و روابط

واریانس استخراجشده

کارکنان کمترین همبستگي را با نوآوری در فرایند دارد.
62

21

17

0.86

0.25

0.16

34.46

2.97

0.2

بهعالوه در ميان شاخصهای اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر،

شاخص نقش مدیران عالی باالترين و روابط کارکنان کمترین
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میباشند .در ميان شاخصهای اقدامات مدیریت کیفیت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

و نوآوری در فرایند دارای پایینترین همبستگی با یکدیگر

همبستگي را با نوآوری در مدیریت دارد.

نتايج بررسي روابط ميان اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و

ضريب
كانوني

نوآوری سازمانی به این مطلب اشاره دارد که رابطه معنیداری
میان مجموعه اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری وجود

شاخص پیشبینی براي
متغير متعارف

سازمانی میگذارد و میانگین توان اقدامات مدیریت کیفیت

فراگیر برای نوآوری سازمانی بیش از  37درصد است .اين
نتايج با نتايج تحقيقات گذشته مطابقت دارد .فالين[]15؛ مک

آدام و همکاران[ ،]16ترزيوفسکي و سامسون[ ،]17پراجوگو و

سوهال[ ]11در تحقیقات خود به مطالعه تعامل و ارتباطات

همانطور که در جدول  5مشاهده میشود و با توجه به مقدار

میان مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری پرداختهاند .آنها با

معنیدار هست .از طرفی همبستگی متعارف اولین متغیر

و رگرسيون چندگانه به بررسي اين مطلب كه چطور اقدامات

همچنین طبق جدول  4شاخص پیشبینی نشان میدهد که

باهم هستند و اينكه چطور مدیریت کیفیت فراگیر بهعنوان

پیشبینی تغییرات مجموعه نوآوری سازمانی بیشاز  37درصد

ميدهد ،پرداختند .آنها به اين نتيجه رسيدند كه مجموعه
اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر قوياً مرتبط با مجموعه نوآوری

درصد است .یافتههای باال بدین مطلب اشاره دارد که رابطه

سازمانی در این مدل سهم چشمگيري براي اين ارتباط ايجاد

 P-valueدر این تحقیق متغیر متعارف اول به لحاظ آماری

استفاده از تكنيكهاي مدلسازی معادالت ساختاري ،دیمتل

متعارف برابر  0/866و مقدار ویژه آن برابر  0/750هست.

مدیریت کیفیت فراگیر و شاخصهای نوآوری در رابطه متقابلي

میانگین توان مجموعه اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر برای

یک كليت مجموعه كامل از نوآوری سازمانی را تحت تأثير قرار

است .میانگین توان مجموعه نوآوری سازمانی برای پیشبینی

تغییرات مجموعه اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر بیش از 21

هستند و تمام معيارهاي مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری

تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی

دارد و اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر تأثیر مثبتی بر نوآوری

  6بحث

51

ميكنند.

همچنین هوانگ و ایگل[ ،]18در تحقیق خود در اینزمینه

و نوآوری سازمانی ،ميتوان گفت كه چگونگی فرایندها نقش

مدیریت کیفیت فراگیر هستند که به ایجاد و پرورش نوآوری

دارد .ازاینرو برای انجام هر چهبهتر مدیریت فرایندها در جهت

تحلیل اثرات متقابل اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی با استفاده از همبستگی کانونی

به این نتیجه رسیدند که مجموعهای از روشها و شیوههای

52
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باالیی در بروز نوآوری در شرکتهای تولیدی کاشی و سرامیک

در سازمان کمک میکنند و تأثیر مثبتی بر آنها دارند .آنها

بهبود نوآوری میتوان بازرسی و بازنگری در کارها را افزایش

فراگیر بر نوآوری تأثیر ندارند و از میان آنها تنها رهبری،

از اين تحقيق ميتوان گرفت اين است كه همبستگي متعارف

نشان دادند که همهی روشها و شاخصهای مدیریت کیفیت

داد و اهمیت آنها را بیشتر در نظر گرفت .نتيجهی ديگري كه

مدیریت پرسنل ،فرایندها و مدیریت استراتژیک و همچنین

ابزار مناسبي جهت شناسايي روابط ميان دو حوزه اقدامات

میانجامند .سینگ و اسمیت[ ،]12نیز در تحقیقی که در

بر این اساس و با توجه بهنتایج این پژوهش ،براي بهبود و

ساختاری انجام دادند نشان دادند كه مديريت كيفيت فراگیر

بهدنبال بهبود و ارتقای اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر بود

وجود سازمانهای باز به شکوفایی هرچه بیشتر نوآوری

 418سازمان تولیدی استرالیا و با تکنیک مدلسازی معادله
باعث افزايش نوآوری در سازمان میشود و سازمانها براي بقا
و سودآوري در بازار نياز به نوآوري دارند و مدیریت کیفیت
فراگیر شرایط مناسبی را برای بروز نوآوری در سازمان ایجاد

میکند.

  7نتیجهگیری

مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی بهشمار میرود.

ارتقای سطح نوآوری در شرکتهای کاشی و سرامیک باید
و ازآنجاییکه شاخصهای نقش مدیران ،مدیریت فرایند و

مدیریت کیفیت عرضهکنندگان بیشترین نقش را در رابطهی
مثبت اقدامات کیفیت فراگیر بر نوآوری داشتند پیشنهادهای

زیر ارائه میشوند:

• در حوزه نقش مدیران عالی ،بهبود پذيرش مسؤوليت کيفيت
توسط مديران واحدها و دارا بودن اهداف عملکرد کيفيت

با توجه بهوجود رابطه معنيدار میان اقدامات مدیریت کیفیت

میتواند نقش سازندهای داشته باشد.

اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر موجب ارتقا و افزایش نوآوری

ويژگيهاي محصوالت موردنیاز شرکت براي عرضهکنندگان،

فراگیر و نوآوری سازمانی ميتوان گفت توسعه و بهبود در حوزه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

در ایجاد رابطه معنیدار بین اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر

در شركتهاي تولیدی کاشی و سرامیک خواهد شد .بهعالوه

• در حوزهی مدیریت کیفیت عرضهکنندگان ،مشخصبودن

بهبود ارزيابي عملکرد عرضهکنندگان و ايجاد روابط بلندمدت

از آنجاییکه تمام معيارهاي اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر

با عرضهکنندگان پیشنهاد میشود.

همهی معیارهای اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر در پیشرفت

و بازنگريها در کارها و افزایش سطح ميزان بازرسيها و

توسعه و بهبود اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر ،موجب ارتقا و

به سایر محققان این حوزه پیشنهاد میشود تا به بررسي

در ايجاد اين رابطه معنادار نقش بااليي داشتند ميتوان گفت

نوآوری سهیم هستند .درنتیجه نگرشی متعادل و متوازن در

بروز نوآوری میشود كه اين امر درنهایت موجب بهبود و ارتقاي

بهرهوري و عملکرد شرکتهای کاشی و سرامیک خواهد شد.

همچنین با توجه به همبستگي مثبت ميان اقدامات مدیریت

کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی ،اگر این شرکتها بخواهند
نوآوری در محصوالتشان را زیاد کنند ،اینکار از طریق بهبود

معیارهای اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر باید صورت گیرد.
بهعالوه با توجه به همبستگي نسبتاً قوي شاخص نقش مدیران

عالی با شاخصهای نوآوری ،شكی نيست كه در شرکتهای
تولیدی کاشی و سرامیک ،مدیریت نقش مؤثری در بروز نوآوری

خواهد داشت .همچنين با توجه به نقش باالي مدیریت فرایند

• در حوزهی مدیریت فرایند ،افزایش اهميت بازرسيها

بازنگريها در کارها میتواند اثر مثبتی بر جای گذارد.

ارتباط ميان معیارهای اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و

نوآوری در صنايع مختلف (با توجه به امکان متفاوت بودن

نتایج ،در صنایع دیگر) بپردازند و یافتههای خود را با نتایج این
تحقیق مقایسه نمایند .همچنین بررسي ارتباط ميان جز بهجز
اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری سازمانی مث ً
ال ارتباط
ميان نقش مدیران عالی و معيار نوآوری در محصول از دیگر

پیشنهادی تحقیقات آتی هست.
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