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امــروزه ،پیچیدگــی فزاینــده ،تغییــر و تحــول دائمــی ،رونــد روبهرشــد ف ّنــاوری و رقابــت فشــرده ازجملــه ویژگیهــای

محیطهــای رقابتــی اســت .چالشهــای رقابتــی جدیــد متقاضــی آن اســت کــه شــرکتها محیــط رقابتــی خــود را درک

بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار

کننــد .مدیریــت کیفیــت جامــع ،یــک فلســفه مدیریتــی اســت کــه شــرکتها را بــه تمرکــز روی انبوهــی از عملیــات ســازمانی
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هدایــت میکنــد و بــه یــک درک گســتردهتر از محتــوای رقابتــی کس ـبوکار رهنمــون میســازد .افــزون بــر ایــن ،بــا شــکلگیری
محیطهــای رقابتــی ،تنهــا ســازمانهایی میتواننــد بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد کــه عملکــرد خــود را در قابلیتهــای مهــم
ســازمانی همچــون نــوآوری تقویــت کننــد .هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی رابطــه بیــن مدیریــت کیفیــت جامع و نــوآوری -نــوآوری
محصــول -بــا حضــور متغیــر مداخلهگــر قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار اســت .بدیــن منظــور و بــرای بررســی فرضیههــای پژوهــش،
یکــی از فعالتریــن صنایــع اســتان گیــان یعنــی صنایــع غذایــی ،بهعنــوان جامعــه آمــاری پژوهــش انتخــاب گردیــد و تعــداد
 190پرس ـشنامه از مدیــران شــاغل در ایــن صنایــع ،جم ـعآوری و تحلیلشــده اســت .نتایــج تحلیــل همبســتگی و رگرســیون ،از
فرضیههــای مطرحشــده حمایــت کــرد .نکتــه موردتوجــه ایــن بــوده اســت کــه قابلیــت نــوآوری کسـبوکار بــر رابطــه بیــن مدیریــت
کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول ،هــم نقــش میانجــی هــم تعدیلگــر ایفــا کــرده اســت .نقــش میانجــی بــه ایــن معناســت کــه
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فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مدیریــت کیفیــت جامــع از طریــق تأثیــر مثبــت و مســتقیمی کــه بــر قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار دارد موجــب بهبــود و ارتقــای
نــوآوری محصــول میشــود ،همچنیــن نقــش تعدیلگــری میتوانــد بیانگــر ایــن مطلــب باشــد کــه تعامــل بیــن مدیریــت کیفیــت
جامــع و قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار ،جهــت یــا شــدت اثــر روی نــوآوری محصــول را تغییــر خواهــد داد.

واژگان کلیدی:
مدیریت کیفیت جامع ،نوآوری محصول ،قابلیت نوآوری کسبوکار
 )1مقدمه
در ســالهای اخیــر ،جهانیســازی ،رقابــت شــدید،
بهبــود جریــان ارتباطــات و ســرعت انتقــال ف ّنــاوری

از جملــه ویژگیهایــی هســتند کــه بهطــور گســترده
در محیطهــای رقابتــی شــیوع یافتهانــد .چالشهــای

رقابتــی جدیــد متقاضــی آن اســت کــه شــرکتها محیــط

رقابتــی خــود را بهمنظــور جلــب رضایــت مشــتریان،
ســبقتجوییهای مــداوم از رقبــا و تطبیقیافتــن بــا
بازارهــای جدیــد بــا هــدف بقــای طوالنیمــدت ،درک

کننــد [.]1

کیفیــت ،یکــی از فاکتورهــای حیاتــی جهــت باقیمانــدن

در بازارهــای کامــ ً
ا رقابتــی اســت و مدیریــت کیفیــت

جامــع نیــز بهمنزل ـهی یــک فلســفهی مدیریتــی در نظــر

گرفتــه میشــود کــه همــهی کارکردهــای ســازمانی را
از طریــق بهبــود مســتمر و تغییــرات ســازمانی پــرورش

میدهــد و بــا مشــارکت در انجــام عملکردهــای مالــی

و عملیاتــی ،منجــر بــه دســتیابی شــرکت بــه رضایــت
مشــتریان ،ارتقــای انعطافپذیــری ســازمان ،افزایــش

مشــارکت و رضایــت کارکنــان ،کاهــش هزینههــا و

مزیــت رقابتــی باالتــر و درنهایــت ،تعالــی کســبوکار
خواهــد شــد [ .]2افــزون بــر ایــن ،بــا شــکلگیری

محیطهــای رقابتــی ،تنهــا ســازمانهایی میتواننــد

بــه فعالیــت خــود ادامــه دهنــد کــه عملکــرد خــود

کــه توانایــی تقویــت عملکردهــای بــا ابعــاد و ســاختارهای

تقویــت کننــد [ .]3نوآوربــودن بــه ســازمان در برخــورد

را داشــته باشــند .تعاریــف بســیاری از مدیریــت کیفیــت

را در قابلیتهــای مهــم ســازمانی همچــون نــوآوری

چندبعــدی و پیچیــده ،در مقولههــای کیفیــت و نــوآوری

بــا محیــط متالطــم خارجــی ،کمــک میکنــد کــه بــا

جامــع توســط افــراد و ســازمانهای مختلــف ارائــه

اســت مقابلــه کنــد .در چنیــن شــرایطی ،شــرکتهایی

عنــوان میکننــد تعریــف واحــدی از مدیریــت کیفیــت

پیچیدگــی و تغییــری کــه بهســرعت در حــال افزایــش

کــه قابلیــت نــوآوری دارنــد قادرنــد کــه بــه چالشهــا

شــده اســت ،همچنــان کــه لــو و آندرســون )1998( 1

جامــع وجــود نــدارد زیــرا نویســندگان در ایــن حیطــه

واقــع ،قابلیــت نــوآوری وســیلهای بــرای تغییــر ســازمانی

کاال /خدمــات بــا نیازهــا و انتظــارات مشــتریان اســت.

اســت کــه شــرکت را در دســتیابی بــه نــوآوری کمــک

بســیاری از محققانــی کــه مطالعاتــی در مدیریــت نــوآوری

وقــوع تغییــرات اساســی کــه در اثــر پیشــرفت و تحــوالت

مشــابه و وابســته بــه مدیریــت کیفیــت اســت و عنــوان

در دهههــای اخیــر رخ داده ،بازارهــا ،شــرکتها و

و دربرگیرنــده تحقیــق مــداوم در نیازهــای مشــتری،

خواهــد کــرد [.]5

روبهجلــوی ف ّنــاوری و فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
مؤسســات را بــه ایــن فکــر واداشــته کــه بــه دنبــال

راهکارهایــی در راســتای افزایــش تــوان و حفــظ قــدرت

داشــتند بیــان کردنــد کــه محتــوای مدیریــت نــوآوری،

میکننــد کــه اجــرای یــک فعالیــت مشــتریمحور
میتوانــد منجــر بــه توســعهی ســازمان و نمــو محصــول

جدیــد شــود .بهبــود مســتمر ترویــج یافتــه بهواســطهی

[ .]1از طرفــی در آغــاز قــرن بیســتویکم تغییــرات

[ .]8ایــن مبحــث از ایــن دیــدگاه نیــز ،کــه نــوآوری

ســریع و همهجانبــه جهانــی آنچنــان محیــط فعالیــت
ســازمانها را دگرگــون کــرده اســت کــه ســازمانها و
مدیــران آنهــا بــرای ســازگاری بــا تغییــرات و تحــوالت

اجــرا و ســازماندهی وظایــف هدایــت خواهــد کــرد

کســبوکار یکــی از دالیــل پذیــرش رویکــرد مدیریــت

کیفیــت جامــع از ســوی شرکتهاســت ،قابلطــرح
اســت [.]9

جهانــی ناگزیرنــد راههــای نوینــی بــرای اقدامــات

در کنــار مطالعاتــی کــه شــواهدی از مثبتبــودن رابطــه

باقــی بماننــد؛ هــر روز محصــوالت جدیــدی بهعنــوان

دیــدگاه دیگــری در برخــی مطالعــات وجــود دارد کــه

بیابنــد تــا بتواننــد در صحنــه رقابــت داخلــی و جهانــی
نوآوریهــای جالبتوجــه وارد زندگــی ،فرهنــگ
و عــادات میشــوند [ .]6در دنیــای امــروز موفقیــت
ســازمانها در نــوآوری و تــوان بهرهبــرداری از
فرصتهــای نــو در بــازار اســت و توجــه بــه راهکارهــای

بیــن دو مفهــوم ارائــه دادنــد [،]14[ ،]12[ ،]11[ ،]10
عنــوان میکنــد کیفیــت بــا الزامــات مفهــوم نــوآوری
در تضــاد اســت [.]14

بــه اســتناد مطرحشــدن چنیــن مباحثــی در ادبیــات،
کمبــود مطالعــات صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه،

ارتقــای ایــن نقطــهی قــوت از اهمیــت غیرقابلانــکاری

افزایــش شــدت رقابــت تجــاری ،پیشــنهاد نویســندگان

اینگونــه برداشــت کــرد کــه تنهــا ســازمانهایی

ســازمانها بایــد قابلیتهــای خــود را بــرای بهبــود

برخــوردار اســت [ .]7از عبــارات ذکرشــده ،میتــوان

میتواننــد در ایــن محیطهــای رقابتــی فعالیــت کننــد

مختلــف مبنیبــر اینکــه بــرای حفــظ مزیــت رقابتــی،
فرایندهــای هســتهای توســعه دهنــد و همچنیــن توجــه
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بوکار
بررسی نقش قابلیت نوآوری کس 

رقابتــی خــود باشــند کــه یکــی از عناصــر حیاتــی

ســازمان ،کارکنــان را بــه ارزیابــی خالقانــه در حیط ـهی

موفقیــت ،فلســفهی مدیریــت کیفیــت جامــع اســت
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بــه شــرکتهای فاقــد نــوآوری بهدســت آورنــد [ .]4در

آنچــه در همــه ایــن تعاریــف مشــترک اســت ،ســازگاری

اســتخراج کننــد و فرصتهــای بــازار بهتــری نســبت

کســبوکار و تجربههــای علمــی خــود داشــتهاند؛ امــا

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ســریعتر پاســخ دهنــد ،محصــوالت جدیــدی را

هــر یــک تعریفــی متناســب بــا باورهــا ،پیشداوریهــا،

بــه نظــر یکــی از صاحبنظــران مدیریــت کــه معتقــد

کاهــش هزینــه خواهــد شــد [.]13

بهگونــهای اســت کــه یــک خیــز از بهبــود مســتمر بــه

ســازمانها نشــان میدهــد کــه اغلــب ســازمانهایی

اســت "کار مدیریــت یکپارچهکــردن همــهی سیســتمها

نــوآوری مســتمر در مجموعــهی محصــوالت جدیــد رخ
دهــد و طــوری باشــد کــه مشــتری ایــن حجــم از تغییــر

را فکــر نمیکــرده اســت" [ ،]15ایــن پژوهــش بــر آن
اســت ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری

محصــول را بــا حضــور یــک متغیــر مداخلهگــر بــه نــام
قابلیــت نــوآوری کســبوکار موردبررســی قــرار دهــد.

بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار
سال چهارم -شماره  - 2پیاپی  - 12تابستان 1393

خــود بهکاربردهانــد از مزایــای اجــرای آن در
زمینههــای مختلــف بهرهمنــد شــدهاند [ .]16ســاراف

4

و همکارانــش ( )1989جــزو اولیــن محققانــی بودهانــد

کــه اصــول  TQMرا تعریــف کردهانــد .بعــدازآن
نســخههای متعــددی از مطالعــات مربــوط بهوســیله

بلیــک و پورتــر  ،)1996( 6چــوی و ابــوچ ،)1998( 7

سامســون و ترزیوســکی ( )1999و کاینــاک ()2003
8

 )1-2مدیریت کیفیت جامع )TQM( 1

مقول ـهی مدیریــت کیفیــت جامــع ،یکــی از مشــهورترین
و بادوامتریــن مفاهیــم و فلســفههای توســعهیافته و
مــدرن مدیریــت در پایــان قــرن گذشــته بــوده و اثــرات

شــگرف و عمیقــی در تاریــخ کســبوکارهای جدیــد

داشــته اســت [.]16

رویکردهــای مختلــف نســبت بــه  TQMمنجــر بــه
تعاریــف متعــدد از آن شــده اســت .بــرای مثــال پرســیکو

2

( ،)1989مدیریــت کیفیــت جامــع را بهعنــوان یــک

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کــه اصــول مدیریــت کیفیــت جامــع را در فعالیتهــای

ســایر نویســندگان نظیــر فلیــن  5و همــکاران (،)1994

 )2مبانی نظری

66

مــروری بــر مطالعــات پیرامــون اجــرای  TQMدر

تکنیــک و روشــی بــرای اصــاح فرهنــگ شــرکت،

افزایــش مشــارکت کارکنــان در هــر بخــش کس ـبوکار،

بهبــود مــداوم و مســتمر کیفیــت بــرای دســتیابی بــه

9

انجامشــده اســت [ .]18در حقیقــت ایــن اصــول بــه

فعالیتهــای حیاتــیای اشــاره میکنــد کــه بهمنظــور

هدایــت مســتقیم /غیرمســتقیم ،بهبــود عملکــرد

کیفیــت و افزایــش مزیــت رقابتــی پیشبینیشــدهاند

[ .]2اگرچــه توافقــات کمــی روی عوامــل کلیــدی

مدیریــت کیفیــت جامــع وجــود دارد ،در ایــن پژوهــش،

فاکتورهــای کلیــدیای کــه در تحقیقــات مختلــف

دارای کاربــرد بیشــتری بــوده اســت ،موردمطالعــه قــرار

میگیــرد [.]19

جــدول ( )1بــه معرفــی ایــن عوامــل و تعریــف مختصــری
از هریــک از آنهــا میپــردازد.

اهــداف ســازمانی خــاص از طریــق کار گروهــی مطــرح

میکنــد [ .]8مونــر و فائــر  )1992( 3نیــز عنــوان

کردنــد کــه  ،TQMیــک روش سیســتماتیک تأییدشــده

بــرای برنامهریــزی و مدیریــت فعالیتهاســت کــه

در هــر نــوع ســازمانی کاربــرد دارد [ .]17برخــی نیــز
بیــان میکننــد کــه  TQMاز ابعــادی کــه بهطــور

سیســتمی بــا هــم ترکیبشــدهاند و فلســفه مدیریــت
صحیــح را معنــی میدهــد ،تشــکیل یافتــه و هــدف
آن آمادهســازی محصــول باکیفیــت بــرای مشــتریان
اســت و بهنوب ـهی خــود منجــر بــه افزایــش بهــرهوری و
6. Black & Porter
7. Choi & Eboch
8. Samson & Terziovski
9. Kaynak

1. Total Quality Management
2. Persico
3. Munro-Faure
4. Saraph
5. Flynn

آموزش

آموزش کارکنان و نیروهای ستادی بهکارگیری سیستم  TQMرا سهولت میبخشد . ]20[ .آموزش و فراگیری بهتر است
بهمنظور آشنایی افراد با وظایف و مسئولیتهای خود ،شناسایی مشتریان و آشنایی با نیازهای آنان ،ارتقای سطح دانش
افراد ،آشنایی افراد با ابزار جدید ناشی از پیشرفت ف ّناوری ،در تمامی سطوح سازمانی -مدیران عالی ،میانی ،عملیاتی و کلیه
کارکنان -انجام شود[.]17

مدیریت کارکنان

نکته مهم در این اصل ،چگونگی ارتباط بین منابع انسانی شرکت با دستورات راهبردی سازمانی است .مدیریت نکردن
کارکنان -زمانیکه آنها قدرتمند هستند -ممکن است سهم معنیداری در عملکرد ایفا نماید .بنابراین ،پیشنهادات و
مشارکت کارکنان در زمینه  TQMمیتواند تشویقکننده باشد [.]19

اطالعات و تجزیهوتحلیل

جمعآوری اطالعات از مشتریان و رقبا و تجزیهوتحلیل آنها ،نتایج اثربخشی ارائه خواهد داد که درنهایت منجر به افزایش
کیفیت محصوالت و خدمات میشود [ .]8سازمانها ،دادهها و اطالعات را برای دستیابی به اهداف راهبردی ،پیشبینی و
پاسخگویی به تغییرات سازمانی و محیطی ،اندازهگیری ،تجزیهوتحلیل و بررسی میکنند [.]19

مدیریت تأمینکننده

خریداران باید تأمینکنندگانی را انتخاب کنند که مبتنیبر کیفیت -بهجای تأکید صرف بر قیمت -باشند و باید با آنها
در جهت بهبود عملکردهای کیفیتیشان همکاری کنند .فروشندگان و خریداران در زمینه  TQMمانند گروههایی فعالیت
خواهند کرد که در جهت کاهش هزینهها و ارتقای بهبود مستمر فعالیت میکنند [.]19

مدیریت فرایند

مدیریت فرایند روی فعالیتها -در نقطه مقابل نتایج -از طریق مجموعهای از عملکردهای تکنیکی و رفتاری تأکید میکند و
شامل رویکرد فعالیتهای پیشگیرانه و فعال مدیریت کیفیت ،نظیر طراحی محفوظ از خطا و شکست ،جداول کاری تولید و
توزیع کار بهمنظور کاهش ناپایداری و بهبود کیفیت محصول در مرحله تولید است [.]19

تمرکز بر مشتری

تمرکز بر مشتری مهمترین بخش تولید است و به تأکید بیشازحد بر انتظارات مشتریان با هدف اطمینان از موفقیت و بقای
طوالنیمدت سازمانی برمیگردد [.]19

بهبود مستمر

این ویژگی از صفات اساسی مدیریت کیفیت جامع است ،بهطوریکه بعضی مواقع  TQMرا مترادف با بهبود مستمر و دائمی
فرایندهای یک سازمان میدانند ،یعنی برای مدیریت کیفیت جامع پایایی متصور نیست و تالشها و فعالیتهای مربوط به
اصالح و بهبود فرایندها و درنتیجه بهبود کیفیت ،باید بهطور مستمر انجام شود [.]17
جدول  :1عوامل کلیدی مدیریت کیفیت جامع

 )2-2نوآوری و نوآوری محصول

در ســالهای اخیــر ،نــوآوری بــه موضوعــی جــذاب بــرای

محققــان تبدیلشــده اســت .بهدلیــل افزایــش رقابــت و
بــه مزیــت رقابتــی ،حیاتــی تلقــی شــده و گویــا تنهــا راهــی
اســت کــه یــک کســبوکار میتوانــد بــه موفقشــدن

خــود امیــدوار باشــد [ .]21شــرکتها از نــوآوری بهعنــوان

وســیلهای بــرای ایجــاد انطبــاق ســازمانی ،مقابلــه با فشــارهای

رقابتــی شــدید و تغییــر تقاضــای مشــتری نــام میبرنــد [.]4
در ادبیــات نــوآوری تعاریــف مختلفــی از آن ارائهشــده اســت.

چندلــر 1و همکارانــش ( )1998تأکیــد داشــتند کــه نــوآوری
بیــش از یــک اندیشـهی تــازه اســت ،در واقــع فراینــدی اســت

کــه دربرگیرنــدهی توســعهی اندیشــهها در بهکارگیــری
محصــوالت یــا خدمــات بــرای کســب مزیــت رقابتــی در یــک

بــازار اســت [ .]22بهطــور مشــابه بیتــز و خاســاونه)2005( 2
نــوآوری را بــه معنــای پذیــرش و کاربــرد روشهــا و دانــش

جدیــد ،شــامل توانایــی یــک ســازمان بــرای پذیــرش یــا خلــق
عقیدههــای جدیــد و کاربــرد ایــن عقایــد در توســعه و اصــاح

محصــوالت ،خدمــات ،رویههــا و فرایندهــای کاری جدیــد

میداننــد [ .]23شــاید بتــوان گفــت یکــی از جامعتریــن

تعاریــف از نــوآوری توســط آپایــدن و کروســان ()2010
3

ارائهشــده اســت کــه بیــان میکننــد "نــوآوری ،تولیــد یــا
تطبیــق ،ادغــام و اســتخراج ارزشافــزوده جدیــد در زمینههــای
اقتصــادی و اجتماعــی ،نوســازی و توســعهی محصــوالت،

خدمــات و بازارهــا ،توســعهی تکنیکهــای جدیــد عملیــات

و اســتقرار سیســتمهای مدیریتــی جدیــد اســت .ایــن نــگاه
بــه نــوآوری هــم فراینــد و هــم برونــداد را شــامل میشــود"

[ .]20در واقــع نــوآوری یــک فعالیــت کامــل اســت کــه همهی
ســازمان را در برمیگیــرد و رفتــار ســازمانی را مقیــد میکنــد

[ ]24و بــرای شــرکتهایی کــه میخواهنــد رشــد کننــد و
مزیــت رقابتــی داشــته باشــند و بــه بازارهــای جدیــد دســت

پیــدا کننــد ،بســیار ضــروری اســت [.]25

محققانــی کــه چندیــن گونــه از نــوآوری را معرفــی کردنــد،
نــوآوری محصــول /خدمــت را از نــوآوری فراینــد ،نــوآوری
تدریجــی را از نــوآوری بنیادیــن و نــوآوری پایــدار را از نــوآوری

درهمگســیخته ،مجــزا کردنــد [ .]26در ایــن پژوهــش بــه
1. Chandler
2. Bates & Khasawneh
3. Apaydin & Crossan

67
بوکار
بررسی نقش قابلیت نوآوری کس 

عدماطمینــان محیطــی ،دنبالـهروی از نــوآوری برای دســتیابی

سال چهارم -شماره  - 2پیاپی  - 12تابستان 1393

رهبری

در تفکر مدیریت کیفیت جامع ،تمام کارکنان باید در امر بهبود کیفیت مشارکت داشته باشند .اما قبل از سایر کارکنان،
مدیران ارشد باید به ایجاد تغییر و بهبود کیفیت متعهد شوند. ]17[ .

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اصول TQM

تعریف

نــوآوری از جنبــهی نــوآوری محصــول توجــه شــده اســت.

نــوآوری محصــول بــه معنــای «معرفــی یــک محصــول یــا

و ظرفیتهــا را بــرای درک و پاســخگویی بــه محیــط بیرونــی

آگاهانــهاش ،جدیــد یــا همــراه بهبــود قابلتوجــه باشــد»

نــوآوری را مجموعــهی کاملــی از ویژگیهــای ســازمان

و ویژگیهــای مصرفکننــدگان ،در نتیج ـهی رقابــت جهانــی

از آن حمایــت میکنــد .قابلیــت نــوآوری بــه پیادهســازی و

خدمــت اســت کــه از لحــاظ خصوصیــات یــا کاربردهــای

[ .]27در حقیقــت خصوصیــات محیطهــای تولیــدی جدیــد
موجــب شــده کــه تکنیکهــای قدیمــی دیگــر کارا نباشــند

و نیــاز بــه زندهمانــدن بــا تکنیکهــای جدیــد ،مرحلــهای از
رقابــت خواهــد بــود و نــوآوری محصــول بهعنــوان یکــی از
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یــا ایجــاد ف ّناوریهایــی کــه در سیســتمها ،خطمشــیها،

برنامههــا ،محصــوالت ،فرایندهــا ،وســایل یــا ســرویسهایی
کــه بــرای ســازمان جدیــد اســت ،اشــاره دارد [ .]30رامیجــن و

در دســتورالعمل اســلو ( ،)2005هــدف غایــی از نــوآوری

موجــود و ایجــاد چیزهــای جدیــد تعریــف میکننــد و کاربــرد

دانشهــای موردنیــاز بــرای جــذب و بهبــود مؤثــر فناوریهــای

محصــول ایــن اســت کــه شــرکت میتوانــد بــا معرفــی یــک

آنهــا را محــدود و مشــرف بــه نــوآوری محصــول میداننــد

قیمــت فــروش را میدهــد ،یــک مزیــت رقابتــی حاصــل نماید

نــوآوری اداری و فنــی تمایــز قائــل شــده اســت .درحالیکــه

از نــوآوری ،شــرکت را بــرای رقابــت روبهجلــو ،ورود بــه موانــع،

خدمــت جدیــد اســت ،نــوآوری اداری بــه رویههــای جدیــد،

محصــول جدیــد کــه بــه آن اجــازه افزایــش تقاضــا و افزایــش

[ .]27مطالعــات زیــادی نیــز نشــان میدهنــد کــه اینگونــه
اســتقرار موقعیــت رهبــری ،بازکــردن کانالهــای توزیــع

جدیــد و بهدســتآوردن مشــتریان جدیــد در جهــت بهبــود
موقعیــت بــازار ،توانــا میســازد [.]21

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تعریــف نمودهانــد کــه راهبردهــای نــوآوری را تســهیل و

تکنیکهــای جدیــد ،مــورد مالحظــه جهانــی قرارگرفته اســت
[.]28

بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار

ارتقــا میدهــد [ .]24برگلمــن 3و همــکاران ( )2004قابلیــت

الباالدجــو ،)2002( 4قابلیــت نــوآوری را بهعنــوان مهارتهــا و

1
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نــوآوری ســازمانی درنظــر گرفتهشــده اســت کــه فعالیتهــا

[ .]24دامنپــور )1991( 5در حــوزهی قابلیــت نــوآوری ،بیــن
نــوآوری فنــی شــامل یــک فراینــد جدیــد و یــک محصــول/

خطمشــیها و فرمهــای ســازمانی نــو اشــاره دارد [.]31

تســای 6و همــکاران ( )2001قابلیــت نــوآوری شــرکت را

دربرگیرنــدهی نــوآوری محصــول ،نــوآوری فراینــد و نــوآوری

مدیریتــی دانســتهاند .از ایــن منظــر ،بهبــود محصول و توســعه

 )3-2قابلیت نوآوری کسبوکار()BIC

2

بــه توانایــی شــرکتها بــرای خلــق پیوســته نــوآوری بهعنــوان
یکــی از قابلیتهــای بحرانــی در محیــط کسـبوکار امــروزی،

قابلیــت نــوآوری گفتــه میشــود [ .]29اهمیــت در حــال رشــد

قابلیــت نــوآوری همچــون یــک منبــع بــرای رقابتپذیــری

شــرکتها واضــح اســت و مطالعاتــی کــه بــه تجزیهوتحلیــل

آنهــا در ســالهای اخیــر پرداختهانــد ،افزایشیافتــه اســت

[ .]13در حقیقــت ،قابلیــت نــوآوری یــک نقــش مهــم در

مطالعــه نــوآوری ایفــا میکنــد ،امــا اینکــه قابلیــت نــوآوری
دقیق ـاً چیســت؟ .طیــف نگاههــا بــرای پاســخگویی بــه ایــن

ســؤال کامـ ً
ا پیچیــده اســت .در واقــع تعریــف قابلیت نــوآوری
بایــد از ســطوح متفــاوت و از دیدگاه وســیع وابســته بــه راهبرد

کسـبوکار و شــرایط بــازار ،موردتوجــه قــرار گیــرد .در برخــی

تعاریــف ،قابلیــت نــوآوری بهعنــوان فاکتــور تســهیلکنندهی
4. Romijn & Albaladejo
5. Damanpour
6. Tsai
7. Tether

محصــوالت جدیــدی کــه میتوانــد رضایــت مشــتریان را

بهدســت آورد نــوآوری محصــول نامیــده میشــود .قابلیــت
نــوآوری فراینــد ،طریقــی اســت کــه پتانســیل شــرکت را

در فراینــد خدمــات و ســاخت بهتــر نســبت بــه عملیــات
جــاری بــرای دســتیابی بــه عملکــرد برتــر نشــان میدهــد.
قابلیــت نــوآوری مدیریتــی نیــز ،ظرفیتــی اســت کــه شــرکت

عملکــردش را بهواســطهی بهکارگیــری دســتورات مدیریتــی

جدیــد ،سیســتمها ،روشهــا و غیــره بهبــود میدهــد [.]32

نــوآوری کسـبوکار بــا نــوآوری در طــرز فکــر مدیریــت مربوط
اســت کــه توســط تغییــرات در شــرایط محیطــی داخلــی و

خارجــی ـ مشــتریان ،عرضهکننــدگان ،کارکنــان و غیــره ـ

تحریکشــده اســت [ .]9ایــن مطالعــه روی تجزیهوتحلیــل
مفهومــی نــوآوری از دیــدگاه تیــدر ( )2003مبتنــی شــده که
7

1. Oslo Manual
2. Business Innovation Capability
3. Borgelman

یــک معنــی از نــوآوری را در ارتبــاط بــا قابلیت تجــاری منطبق

شــکلگرفته اســت و پیشــنهاد میدهنــد کــه شــرکتها

قابلیــت پویــا بــا الگویــی ثابــت اســت کــه از فعالیــت جمعــی

بازارهــای در حــال تغییــر افزایــش دهنــد [ .]19مطالعاتــی

بــا پدیــدهای جدیــد میدانــد و عنــوان میکنــد نــوآوری یــک
یــاد میگیــرد و ســازمان از طریــق آن بهطــور سیســتماتیک

روالهــای عملیاتــی خــود را بهمنظــور بهبــود کارایــی ،خلــق و

اصــاح میکنــد [.]15[ ،]13
 )4-2پیشینه پژوهش

تعــداد زیــادی از مطالعاتــی کــه روی روابــط بیــن مدیریــت

همــکاران در پژوهشــی در ســال  2006اثــر مثبــت  TQMبــر
نــوآوری را ـ در قالــب تعــداد محصــوالت /خدمــات جدیــد

ارائهشــده یــا توســعهیافته ـ شناســایی کردنــد [ .]11پردومــو
ـ اورتیــز 2و همــکاران ( )2006مطالعـهای را انجــام دادنــد کــه
در آن مدیریــت کیفیــت جامــع بهعنــوان پیشــرویی بــرای

قابلیــت نــوآوری کسـبوکار معرفــی میشــود [ .]13همچنین
در مطالعـهای دیگــر از ایــن پژوهشــگران در ســال  ،2009اثــر
مداخلـهای قابلیــت نــوآوری کسـبوکار بــر ارتباط بیــن TQM

و نــوآوری فناورانــه ،موردبررســی قــرار میگیــرد کــه نتایــج از

ابروهونســا و ســا ،)2008( 3بــا هــدف بیــان ضــرورت مدیریــت
کیفیــت جامــع بــرای حمایــت از نــوآوری در صنعــت کفــش

کشــور پرتغــال ،پژوهشــی را انجــام دادنــد و نتایــج از دیــدگاه
مطرحشــده حمایــت کــرد و نشــان داد کــه اصــول TQM

یــک همبســتگی مثبــت بــا تطبیــق نــوآوری فناورانــه دارد

[ .]10همچنیــن ،گزارشهــای مارتینــز ـ کاســتا و مارتینــز ـ

لورنــت )2008(4از  451شــرکت تولیــدی و خدماتی در اســپانیا
نیــز ،حاکــی از آن اســت کــه ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت
جامــع و نــوآوری محصــول و نــوآوری فراینــد مثبــت اســت

[ .]12ســادیکگلو و زهیــر )2010( 5در کار مطالعاتــی خــود،

 373شــرکت دارای گواهینامههــای  ISO 9001: 2000از
کشــور ترکیــه را موردبررســی قراردادنــد .تجزیهوتحلیلهــای

ایــن پژوهــش نشــان داد کــه روابــط بیــن  TQMو عملکــرد
شــرکت بــا واســطهگری عملکــرد کارکنــان و عملکــرد نــوآوری
5. Sadikoglo& Zehir
6. Hung
7. Kim

جامــع بــر عملکــرد نــوآوری در صنایــع فنــاوری بــاالی تایــوان

موردبررســی قــرار میگیــرد .نتایــج مطالعــه حاکــی از آن بــوده
کــه اوالً ،مــدل نظــری ارائهشــده از طریــق تجزیهوتحلیــل
معــادالت ســاختاری ،مدلــی مناســب بــوده اســت و مدیریــت

کیفیــت جامــع دارای اثــر مثبــت و قابلتوجــه بــر یادگیــری

ســازمانی اســت ،همچنیــن یادگیــری ســازمانی نیــز دارای اثــر
مشــابه روی عملکــرد نــوآوری اســت و یافت ـهی آخــر اینکــه،

 TQMاثــر مثبــت و قابلتوجــه بــر عملکــرد نــوآوری دارد و
یادگیــری ســازمانی بــرای برخــی از ایــن تأثیــرات ،نقــش

واســطهای ایفــا میکنــد [.]8

کیــم 7و همــکاران ( )2012نیــز ،بهدنبــال تشــریح روابــط بیــن
اصــول مدیریــت کیفیــت جامــع و انــواع نــوآوری ـ محصــول

بنیادیــن ،فراینــد بنیادیــن ،محصــول تدریجــی ،فراینــد
تدریجــی و نــوآوری اداری ـ بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه

مدیریــت فراینــد بهطــور مثبــت و مســتقیم بــه نوآوریهــای
تدریجــی ،بنیادیــن و اداری مربــوط میشــود و امــکان دارد

قابلیــت ســازمانی بــرای مدیریــت فرایندهــا ،یک نقــش حیاتی

در شناســایی عملیــات روتیــن ،یادگیــری ،اســتقرار و حمایت از
فعالیتهــای نوآورانــه ایفــا نمایــد .همچنیــن یافتههــا آشــکار

میســازد کــه هریــک از اصــول مدیریــت کیفیــت جامــع نیــز

میتواننــد بــه همدیگــر مربــوط باشــند [.]2

در حــوزه پژوهشهــای داخلــی نیــز میتــوان بـهکار مطالعاتــی
فارســیجانی و ســمیعی ( )1389اشــاره کــرد .ایــن پژوهــش که

بــا هــدف بررســی و نقــش یکپارچگــی بیــن مدیریــت کیفیــت
جامــع و مدیریــت ف ّنــاوری در تعییــن عملکردهــای کیفیــت
و نــوآوری (پژوهشــی در مــورد شــرکتهای تولیــدی اســتان
مرکــزی) انجامشــده اســت ،نشــان میدهــد کــه  TQMدارای

قــدرت پیشبینــی قــوی بــرای عملکردهــای کیفــی ســازمان
اســت ولــی هیچگونــه رابطــهی مشــخصی بــا عملکردهــای
1. Hoang
2. Perdomo-Ortiz
3. Abrunhosa & Sá
4. Martínez-Costa & Martínez-Lorente
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اثــر میانجــی  BICبــر ایــن ارتبــاط حمایــت میکنــد [.]15

اســت کــه در آن تأثیــر یادگیــری ســازمانی و مدیریــت کیفیت

سال چهارم -شماره  - 2پیاپی  - 12تابستان 1393

مثبــت از رابطــه بیــن ایــن مفاهیــم ارائــه کردنــد .هوآنــگ1و

نیــز در ســال  2011توســط هونــگ و همــکاران انجامشــده
6

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

کیفیــت جامــع و نــوآوری تمرکــز داشــتند ،یــک ارزیابــی

بایــد ظرفیــت نــوآوری خــود را بــرای رقابتپذیرشــدن در

نــوآوری نــدارد .همچنیــن مدیریــت ف ّنــاوری دارای قــدرت

پیشبینــی قــوی بــرای عملکردهــای کیفــی ســازمان اســت،

ســاختن فعالیتهــای بــیارزش ،کاهــش زمــان توســعهی

پایینتــری اســت ،بااینوجــود دارای رابطــهی قویتــری

بهطــور ویــژه میتــوان گفــت مطالعــه اصلــی کــه روابــط

ولــی شــدت آن نســبت بــه مدیریت کیفیــت جامــع در درجات
بــرای پیشبینــی عملکردهــای نــوآوری ســازمان اســت و

نتیج ـهی بهدس ـتآمده از پژوهــش ،ایــن بــوده کــه مدیریــت

نــوآوری محصــول را گــزارش میدهنــد [.]14

سال چهارم -شماره  - 2پیاپی  - 12تابستان 1393

درنهایــت روابــط بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و کامیابــی

ف ّنــاوری و تحقیقوتوســعهای منابعــی مناســب بــرای کاربــرد

َمــکادم 1و همــکاران ( )1998نیــز در مقایســه  TQMبــا نوآوری

تعامــل ارتقــای عملکردهــای کیفیــت و مهمتــر از آن تقویــت

بــاال را بیــن حیطــه بهبــود مســتمر و حیطــه نــوآوری نشــان

عملکردهــای نــوآوری در سازمانهاســت [.]3

در  15شــرکت در ایرلنــد ،وجــود یــک همبســتگی معنـیدار و

میدهنــد و پیشــنهاد میدهنــد کــه بهبــود مســتمر میتوانــد

همانطــور کــه مشــخص اســت ،علیرغــم مطالعــات فــراوان

بهعنــوان یــک پایـهی اســتوار بــرای ایجــاد ســازمانهای نــوآور

نــوآوری ،پژوهشهــا در زمین ـهی مدیریــت کیفیــت جامــع و

بیــن حیطــه کیفیــت و نــوآوری را مثبــت دانســتهاند ،موجــب

صــورت گرفتــه پیرامــون بررســی روابــط بیــن کیفیــت و

نــوآوری ،بهویــژه در ایــران کمتــر بهصــورت پژوهــش تجربــی

عمــل کنــد [ .]14بنابرایــن اســتناد بــه مطالعاتــی کــه روابــط
میگــردد فرضیــه اول پژوهــش بهصــورت زیــر بیــان شــود:

منســجم دیــده میشــود ،بنابرایــن نظــر بــه نقــش مهــم ایــن

 :H1بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول رابطهی

ســازمانی ،ایــن مطالعــه بهدنبــال بررســی رابطــهی بیــن

اگرچــه مدلهــای برتــر کسـبوکار مــدرن ،نــوآوری و کیفیــت

مفاهیــم در کســب مزیــت رقابتــی پایــدار و بهبــود عملکــرد

مدیریــت کیفیــت جامــع ،نــوآوری محصــول و قابلیت نــوآوری

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

بیــن کیفیــت و نــوآوری را مــورد ســؤال قــرار میدهــد مربــوط

درنهایــت اینکــه مدیریــت کیفیــت جامــع و مدیریــت ف ّنــاوری

بههمــراه و بــا هماهنگــی بــا  TQMهســتند کــه نتیجـهی این

بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار

محصــول جدیــد و تقلیــل هزینههــا حرکــت کننــد [.]2

بـهکار مطالعاتــی فلیــن و همــکاران ( )1994اســت [ ،]13کــه

دارای رابطــهی همبســتگی بــا یکدیگــر هســتند .مهمتریــن
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همــگام شــدن بــا تغییــرات در نیازهــای مشــتریان ،کمینــه

کس ـبوکار اســت.

 )5-2توسعه فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش

در ســالهای اخیــر مفهــوم مدیریــت کیفیــت جامــع بهعنــوان
نتیجـهی رقابــت شــدید جهانــی ،توســعهیافته اســت .مدیریت

کیفیــت یــک فلســفه مدیریتــی تاریخــی اســت کــه هم ـهی
کارکردهــای ســازمان را ،بهواســطهی بهبــود مســتمر و
تغییــرات ســازمانی پــرورش خواهــد داد [ .]2شــرکتهاTQM ،

را بــا هــدف افزایــش مزیــت رقابتــی ،کســب ســود فزاینــده و

نــوآور شــدن بــهکار میبرنــد [ .]20مــرور ادبیــات پژوهــش،

مطالعــات تجربــی بســیاری را نشــان میدهــد کــه اثبــات

کردنــد مجموعـهی اصــول مدیریــت کیفیــت بهطــور مثبت به

نــوآوری پیوندیافتــه هســتند [ ]33[ ،]13[ ،]12[ ،]11[ ،]10و

بیــان میکننــد کــه تطبیــق مدیریــت کیفیــت در فعالیتهای
نــوآوری بــه ســازمانها کمــک خواهــد کــرد کــه بــه ســمت

معنیداری وجود دارد.

را اهــداف همــراه هــم و مکمــل هــم در نظــر میگیرنــد ،در

کارکردهــای کســبوکار عمومــی در ابتــدا مفهــوم مدیریــت

کیفیــت وارد شــده و ســپس بهصــورت تدریجــی نــوآوری بــا
آن آمیختــه میشــود .ایــن مســیر موردتوجــه رویکردهــای
تئوریکــی متفاوتــی قرارگرفتــه اســت ،کــه ایــن رویکردهــا

شــامل دیــدگاه قابلیتهــای پویــا و رویکــرد مبتنیبــر منبــع
شــرکت اســت کــه تغییــر از رویکــرد محصولــی بــه مدلهــای
مدیریــت را بهدنبــال داشــته اســت [ .]15پردومــو-اورتیــز و

همــکاران ( )2006بــا پیــروی از ایــن رویکــرد ،بهطــور ویــژه

اســتدالل میکننــد کــه  TQMمیتوانــد بــه توســعهی

قابلیــت نــوآوری کمــک کنــد .در واقــع براســاس نتایــج
مطالعــه از  102شــرکت در بخــش ماشــینآالت و ابزارهــای

اندازهگیــری در اســپانیا ،بــه ایــن نتیجــه میرســند کــه ایــن

دو مفهــوم بــا هــم ســازگار بــوده و ممکــن اســت بتــوان ابعادی
از  TQMرا تعییــن نمــود کــه شــکلگیری و توســعهی BIC

را بهدنبــال دارد [ .]13قابلیــت نــوآوری ،دارایــی ویــژه یــک
1. Mcadam

شــرکت بــوده ،ضمنــی و تغییرناپذیــر اســت و ارتبــاط نزدیکــی

از قابلیتهــای پویــا بنانهــاده شــدهاند و بــرای خلــق مزیــت

ســریع محصــوالت جدیــد و اتخــاذ فرایندهــای جدیــد از

عــادی کار و فعالیتهــای فنــاوری را طــی میکننــد .در ایــن

بــا تجربیــات درونــی و تحصیــل تجربــی دارد .توانایــی معرفــی

رقابتــی مســیر فرایندهــای یادگیــری ،اصــاح منابــع ،جریــان

جنبههــای رقابــت هســتند .همچنیــن گســترهی متنوعــی از

حالــت شــرکتها مســیر یادگیــری و قابلیتهــای فنــاوری را

بهدلیــل ماهیــت پیچیــده ،موفقیتآمیــز باشــند .بنابرایــن،

پیچیدگــی فعالیتهــا و جریانهــای کاری در سیســتمهای

میشــود تــا بــا نیازمندیهــای راهبــردی شــرکت هماهنــگ

تــا قابلیتهــای نوآورانــه را شــامل میشــود .اگرچــه در بعضــی

داراییهــا ،منابــع و قابلیتهــا موردنیــاز اســت تــا نوآوریهــا

قابلیــت نــوآوری در حــوزه ســطوح گســترده و متنــوع تعریــف

تولیــدی ،فراینــد قابلیتهــای فنــاوری از حالــت تولیــد محــور

دورههــا ،ظرفیتهــای فنــاوری پیشــرفته و تولیــد محــور

نــوآوری خــود را داشــته باشــند ،بایــد قابلیــت نــوآوری داشــته

پیوســته قابلیــت فنــاوری بــه ســمت جلــو حرکــت میکننــد.

اگــر شــرکتها قصــد انجــام نــوآوری و بهبــود عملکــرد
باشــند [ .]30بهاینترتیــب ،فرضیــه دوم و ســوم پژوهــش نیــز
بهصــورت زیــر مطــرح میشــود:

بســتگی دارد؛ امــا بهطورکلــی شــرکتها طــی یــک مســیر

بنابرایــن بــا درنظرگرفتــن مفهــوم قابلیتهــا و مســیرهای

پویــای پیوســته در سیســتمهای تولیــدی ،شــرکتهایی

 :H2بین مدیریت کیفیت جامع و قابلیت نوآوری کسبوکار

کــه یــک برنامــه مدیریــت کیفیــت جامــع را ب ـهکار میبرنــد

 :H3بیــن قابلیــت نــوآوری کســبوکار و نــوآوری محصــول

قابلیتهــای تولیدیشــان را بهبــود میبخشــد وارد شــوند و

در گونهشناســی نوآوریهــا ،نــوآوری محصــول در حیطــهی

فراهــم میکننــد .برطبــق رویکــرد مبتنیبــر منابــع شــرکت

فناورانــه بــه ایجــاد محصــوالت /خدمــات و فرایندهــای جدیــد

انجــام آن را دارا هســتند بــه عملکــرد نوآورانــه دســت مییابند

ذکــر شــد کــه فرضیههــای بعــدی پژوهــش کــه در ادامــه بــه

میشــود:

رابطهی معنیداری وجود دارد.

رابطــهی معنــیداری وجــود دارد.

یــا توســعهیافته اشــاره دارد [ .]34ایــن نکتــه بــه ایــن جهــت

آنهــا پرداختــه میشــود ،براســاس مطالعــه پردومــو ـ اورتیــز

و همــکاران ( )2009تدوینشــده اســت .مطالعـهای کــه در آن

بنابرایــن یــک مبنــا بــرای قابلیتهــای نوآورانــه ســاختارمند
و رویکــرد قابلیــت پویــا ،شــرکتها بــرای اینکــه ظرفیــت

[ .]36[ ،]15در نتیجــه ،فرضیــه بعــدی بهصــورت زیــر عنــوان
 :H4قابلیــت نــوآوری کســبوکار در ارتبــاط بیــن مدیریــت

کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول نقــش میانجــی ایفــا

رابطـهی بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه بــا

میکنــد.

میگیــرد و در تبییــن نقــش  BICدو رویکــرد -میانجیگــری

 BICبــر ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری

حضــور متغیــر قابلیــت نــوآوری کسـبوکار موردبررســی قــرار

فرضیـهی آخــر پژوهــش بــه بررســی نقــش احتمالــی تعدیلــی

و تعدیلگــری -مطــرح میشــود ،در ایــن مطالعــه نیــز

محصــول بهعنــوان زیرمجموعــهای از نــوآوری فناورانــه

رویکــرد مبتنیبــر منابــع شــرکت و رویکــرد قابلیــت پویــا

کــه تعامــل بیــن  TQMو  BICجهــت یــا شــدت اثــر روی

دیــدگاه منبعمحــور یــک چارچــوب کاری بــا اشــاره بــر ایــن

اورتیــز و همــکاران ( )2009نقــش تعدیلــی قابلیــت نــوآوری

مبنــای عمــل قــرار گرفتــه اســت .ایــن نقــش و رابطــه بــا

بازسازیشــده اســت.

اصــل اســت کــه چگونــه شــرکتها میتواننــد از طریــق

منابــع داخلــی و قابلیتهــای شــرکت ،مزیــت رقابتی را کســب
نماینــد [ .]35ماهیت ـاً ،شــرکتها بــر مبنــای انــواع مختلفــی

میپــردازد .رویکــرد تعدیلــی بــه ایــن نکتــه اشــاره میکنــد
نــوآوری محصــول را تغییــر میدهــد .زمانــی کــه پردومــو-

کسـبوکار را مطــرح نمودنــد ســه بحــث بــرای ارائــه فرضیــه
مطــرح شــد .اول ،بــه مطالعــه امــای )1986( 1اشــاره کردنــد

کــه در آن بهبــود مســتمر (کایــزن) بهعنــوان جانشــینی بــرای
1. Imai
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بوکار
بررسی نقش قابلیت نوآوری کس 

نــوآوری فناورانــه جــای میگیــرد [ .]20[ ،]10نــوآوری

ممکــن اســت بــه جریــان پیوســته قابلیتهــای فنــاوریای که
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توجــه بــه اینکــه نــوآوری از چــه دیدگاهــی بررســی میشــود،

همپوشــانی دارنــد کــه آن نیــز بــه محیــط رقابتــی پویــا و ثابت
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و بــرای شــرایط ویــژه و محیــط رقابتــی آمــاده شــود .بــدون

ترســیم میکننــد .بهعنــوان یــک نتیجــه و بــر طبــق درجــه

نــوآوری درنظــر گرفتهشــده اســت .بحــث دوم عنــوان میکنــد

برنامههــای مدیریــت کیفیــت جامــع را یــک مســیر ایــدهآل

اســت بهصــورت مکمــل در نظــر گرفتــه شــوند نــه جانشــین.

شکســت بخورنــد ،ایــن امــر ممکــن اســت ناشــی از احتیــاج

کــه اهــداف یا موضوعــات راهبــردی کیفیــت و نــوآوری ممکن
بعــد از ظهــور کار پورتر )1985( 1که از ناســازگاری جســتجوی

همزمــان اهــداف راهبــردی در حیطــهی رهبــری هزینــه
(کیفیــت در حــال پیشــگیرانه) و رهبــری تمایــز (نــوآوری

بهعنــوان یــک ابــزار) دفــاع کــرد ،یــک بحــث دانشــگاهی در

بــه منابــع یــا داراییهــای مکمــل باشــد .بــرای رابط ـهای کــه
در بــاال مطــرح شــد ،ادبیــات یــک فرهنگســازمانی میانــه را

معرفــی میکنــد کــه میتوانــد جهــت موفــق شــدن ارتبــاط
مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه بــا برنامههــای

ارتبــاط بــا پذیرفتــن احتمــال اینکــه شــرکتها بــه شــکل

قابلیــت نــوآوری کسـبوکار تلفیــق پیــدا کنــد [ .]15براســاس

آمــد و بنابرایــن بیــن جســتجو بــرای کارایــی و جســتجو بــرای

 :H5قابلیــت نــوآوری کســبوکار در ارتبــاط بیــن مدیریــت

ارتبــاط و تعامــل آنــان بــا هــم اســت کــه ممکــن اســت منجــر

را ایفــا میکنــد.

مــوازی در جســتجوی کارایــی و تمایــز هســتند ،بهوجــود

فعالیتهــای نوآورانــه بهعنــوان وســیلهای بــرای تمایــز ،ایــن

بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار

بــرای دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی در نظــر بگیرنــد و در آن

بــه دســتیابی ســطوح باالتــری از نــوآوری فنــاوری شــود.

ســومین بحــث اشــاره بــه ایــن نکتــه دارد کــه اگــر شــرکتها

مطالــب مطرحشــده و درنظرگرفتــن دیــدگاه مذکــور:

کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول نقــش متغیــر تعدیلگــر
شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد.
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شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

 )3روششناسی پژوهش
روش تحقیــق در ایــن پژوهــش از نظــر هــدف ،کاربــردی و
از نظــر روش ،توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت .بهمنظــور

ســنجش متغیــر مدیریــت کیفیــت جامــع از آیتمهــای

اقتباسشــده از مطالعــات ســادیکگلو و زهیــر ( )2010و

هونــگ و همــکاران ( ،]19[ ،]8[ )2011بــرای نــوآوری

محصــول از مطالعــه گانــدی 2و همــکاران (]7[ )2011

و آیتمهــای موردنیــاز جهــت ســنجش متغیــر قابلیــت
نــوآوری کسـبوکار از مطالعــه پردومــو-اورتیــز و همــکاران

( )2006استفادهشــده اســت [ .]13در ایــن تحقیــق

بهمنظــور اینکــه پرســشنامه از روایــی مناســبی برخــوردار
باشــد ،در طراحــی ســؤاالت بــه ایــن موضــوع دقــت شــد

کــه از جمــات غیرمبهــم و روشــن اســتفاده شــود .پــس

از طراحــی پرســشنامه بهمنظــور افزایــش روایــی از نظــر
1. Porter
2. Gunday

اســاتید مدیریــت و تعــدادی از متخصصــان جامعـهی آمــاری

بــرای محاســبهی ضریــب اعتبــار ،محاســبهی ضریــب آلفــای

اصالحــات و بومیســازی صــورت گرفــت .برای تعییــن پایایی،

کلیــه متغیرهــا بــاالی  0/7اســت و ایــن اعــداد بیانگــر پایایی

شــد کــه یکــی از روشهــای محاســبهی قابلیــت اعتمــاد و

بــه کمــک نرمافــزار  SPSSنســخه نوزدهــم انجامشــده

بهــره گرفتهشــده و پــس از جــذب نظرهــای ایشــان ،اعمــال

ضریــب آلفــای کرونبــاخ برای ســؤاالت پرسـشنامه محاســبه

اعتبــار پرســشنامه اســت .نظــر بــه اینکــه پرســشنامه

بهصــورت طیــف لیکــرت طراحیشــده و در واقــع از نــوع

نگرشســنجی اســت ،بــه همیــن علــت ،مناس ـبترین روش

اســت.

جــدول ( )2بــه معرفــی متغیرهــا ،ابعــاد و گویههــای تحقیــق
و نتایــج محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ میپــردازد .

گویههای متغیر

آموزش

ارائهکردن آموزش ساعتی کیفیت به کارکنان ـ ارائه آموزش مفهوم کیفیت جامع به همه مدیران و
سرپرستان ـ برگزاری آموزشهای مربوط به کیفیت در سراسر سازمان

مدیریت کارکنان

جمعآوری عقاید و نظرات همهی اعضای سازمان قبل از تصمیمگیری ـ ایجاد گروههای حل مسئله ـ
مشارکت همه اعضا در بهبود تولیدات ،خدمات و فرایندها

اطالعات و
تجزیهوتحلیل

استفاده از حد و اندازه دادههای کیفیتی برای مدیریت کیفیت ـ استفاده از حد داده کیفیتی برای ارزیابی عملکرد
سرپرستان و مدیران ـ لحاظ کرد جامعیت طراحی محصول و خدمت جدید قبل از تولید و بازاری شدن

مدیریت
تأمینکننده

تأکید بر کیفیت بهجای قیمت در انتخاب تأمینکنندگان ـ لحاظکردن کمیتههای کیفیت در انتخاب
تأمینکنندگان ـ مدنظر قراردادن کمیتههای بهبود مستمر در انتخاب تأمینکنندگان

مدیریت فرایند

قرارگرفتن تجهیزات و فرایندهای کارخانه تحت کنترل فرایند آماری ـ استفاده از تکنیکهای آماری برای
کاهش اختالف در فرایندها ـ آموزش تکنیکهای آماری پایه و پیشرفته در سازمان

تمرکز بر مشتری

اطالع از احتیاجات جاری و آتی مشتریان ـ ارتباط نزدیک با مشتریان ـ تشویق فعالیتهایی که منجر به
افزایش رضایت مشتریان میشود

بهبود مستمر

لحاظکردن بهبود مستمر بهعنوان هدف مهم سازمانی ـ بهبود بسیاری از محصوالت شرکت در سالهای
اخیر ـ جستجوی مداوم راههای بهتر انجام کار توسط افراد سازمان

0.88
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نوآوری
محصول

توسعه محصوالت جدید با ویژگیهای فنی و عملیاتی متفاوت از محصوالت رایج ـ توسعه الگوهای تازه
برای محصوالت موجود ـ افزایش کیفیت اجزا و مواد محصوالت موجود ـ توسعه و گسترش مداوم ف ّناوری
ساخت محصول جدید

0.72

قابلیت نوآوری
کسبوکار

اختصاص بودجههای خاص برای ایدههای نوآورانه ـ تبادل اطالعات و دانش بین گروهها ـ استفاده از ابتکار
افراد مختلف در پروژههای نوآوری ـ بهکارگیری پروژههای نوآوری با برنامه و منابع مناسب ـ کاهش ریسک
نوآوری در پروژههای نوآوری ـ ارزیابیهای دورهای از کارهای روزمره ـ سیستم اطالعات محرک ایدههای
نوآوری ـ ارتباط با مراکز و دانشگاهها ـ ارتباط با مشتریان بالقوه ـ حضور در فدراسیونها و اتاق کار

0.88

جدول  :2معرفی متغیرها و گویه های تحقیق و ضریب آلفای کرونباخ

 )1-3جامعه و نمونه آماری پژوهش

بــا توجــه بــه متغیرهــای موردبررســی در پژوهــش حاضــر و

بهمنظــور پاســخگویی مناســب بــه ســؤاالت پرســشنامه

نیازمنــد ســازمانهایی بودیــم کــه بــه اهمیــت کیفیــت و
نــوآوری واقــف باشــند ،بــه همیــن دلیــل صنایــع غذایــی

بهعنــوان جامعــه آمــاری پژوهــش انتخــاب گردیــد کــه
جــز صنایــع فعــال و شــاخص در اســتان گیــان نیــز اســت.

افــزون بــر ایــن بــرای بررســی مناس ـبتر موضــوع تحقیــق،
نیازمنــد افــرادی بودیــم کــه از دانــش و تســلط کافــی در

رابطــه بــا ســازمان خــود و مقولههــای موردبحــث در پژوهــش

مــا برخــوردار باشــند؛ ازایــنرو صاحبــان و مدیــران صنایــع

غذایــی جهــت پاســخگویی بــه ســؤاالت تحقیــق مناســب
تشــخیص داده شــدند .بــه دلیــل نبــود اطالعــات جامــع و عدم

همکاریهــا از ســوی ســازمانهای ذیربــط ،بهدســتآوردن
اطالعــات دقیــق از تعــداد مدیــران شــاغل امکانپذیــر نبــوده

لیکــن بــا درنظرگرفتــن تعــداد شــرکتهای غذایــی فعــال در
شــهرکهای صنعتــی اســتان گیــان و واحدهــای کاری کــه

بیشــترین وابســتگی را بــه متغیرهــای پژوهــش داشــتهاند،

بوکار
بررسی نقش قابلیت نوآوری کس 

رهبری

پذیرفتهشدن مسئولیت کیفیت از جانب مدیریت ارشد ـ تشویقکردن مشارکت کارکنان در فرایند تولید از
سوی مدیریت ارشد ـ ایجاد دیدگاه متمرکز بر بهبود کیفیت و استمرار آن از طرف مدیریت ارشد

ضریب
آلفای
کرونباخ
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جامع

مناســب ابــزار پژوهــش اســت .تمامــی تحلیلهــای آمــاری
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نام متغیر

کرونبــاخ بــوده [ ]3و نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن پایایــی

تعــداد مدیــران واجــد شــرایط در حــدود  520نفــر برآورد شــد.

بــا درنظرگرفتــن ایــن نکتــه مهــم کــه نمونهگیــری تصادفــی

زن بودنــد 34 .نفــر دارای مــدرک فوقدیپلــم و پایینتــر،

آمــاری ارائــه میدهــد ،روش نمونهگیــری کــه مورداســتفاده

کارشناســی ارشــد و دکتــری بودنــد 34 .نفر از پاسـخدهندگان

ســاده ،بزرگتریــن تعمیمپذیــری نتایــج را بــهکل جامعــه
قرارگرفتــه ،نمونهگیــری تصادفــی ســاده بــوده اســت .بــرای

بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار
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 113نفــر دارای مــدرک کارشناســی و  43نفــر دارای مــدرک
دارای ســابقه کاری کمتــر از  5ســال 79 ،نفــر دارای ســابقه

تعییــن حجــم نمونــه نیــز از فرمــول کوکــران استفادهشــده

کاری بیــن  5تــا  10ســال و  77نفــر نیــز دارای ســابقه کاری

درصــد) برابــر بــا  ،1/96مقــدار ( Pنســبت صفــت موجــود در

 )2-4بررسی فرضیههای پژوهش

اســت .براســاس مقــدار آمــاره ( Zدر ســطح اطمینــان 95

74

تعــداد  117نفــر از پاســخدهندگان مــرد و تعــداد  73نفــر

بــاالی  10ســال بودهانــد.

جامعــه) برابــر بــا  0/5و مقــدار ( dمقــدار اشــتباه مجــاز) برابــر

پیــش از تعییــن نــوع آزمــون مناســب جهــت تحلیــل دادههــا،

بیــن پرســشنامههای توزیعشــده ،تعــداد  190پرســشنامه

کولموگــروف ـ اســمیرنف موردبررســی قــرار گرفــت .بــه ایــن

گرفتنــد.

فرضیــه صفــر یعنــی نرمالبــودن توزیــع دادههــا تأییــد گردیــد

 )4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش

و تحلیــل رگرســیون ـ بــرای بررســی فرضیههــای پژوهــش

بــا  0/05اســت .حجــم نمونــه  221نفــر تعییــن شــد کــه از

ابتــدا نرمالبــودن توزیــع دادههــا بــا اســتفاده از آزمــون

بــه پژوهشــگر بازگردانــده شــدند و موردبررســی و تحلیــل قرار

دلیــل کــه ســطح معنـیداری همــه متغیرهــا بــاالی  0/05بود،

و از آزمونهــای پارامتریــک ـ آزمــون همبســتگی پیرســون
استفادهشــده اســت.

 )1-4توصیف جمعیتشناختی نمونه

توزیــع فراوانــی جنســیت در نمونــه آمــاری نشــان داد کــه

جدول ( )3به بررسی فرضیات  1تا  3پژوهش میپردازد.

متغیر

تعداد

مدیریت کیفیت جامع

نوآوری محصول

قابلیت نوآوری کسبوکار

مدیریت کیفیت جامع

190

1

**0/ 449

** 0/533

نوآوری محصول

190

**0/ 449

1

** 0/697

قابلیت نوآوری کسبوکار

190

** 0/533

** 0/697

1

جدول  :3آزمون همبستگی پیرسون

جدول ( )3نشان میدهد که:

 .1بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول رابطـهی

بیــن مدیریــت کیفیت جامــع و نــوآوری محصول

جهــت ســنجش نقــش میانجیبــودن متغیــر قابلیــت نــوآوری

معنـیداری وجــود دارد و میزان همبســتگی دو متغیــر ()0/449

کسـبوکار بایــد ســه شــرط مطرحشــده توســط بــارن و کنــی

 .2بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و قابلیــت نــوآوری کسـبوکار

 .1بیــن متغیــر مســتقل (مدیریــت کیفیــت جامــع) و متغیــر

( )0/533در ســطح اطمینــان  99درصــد معنـیدار اســت.

داشــته باشــد.

در ســطح اطمینــان  99درصــد معنـیدار اســت.

رابطـهی معنـیداری وجــود دارد و میــزان همبســتگی دو متغیر

( )1986محقــق باشــد [:]37

میانجــی (قابلیــت نــوآوری کسـبوکار) رابطــه معنـیداری وجود

 .3بیــن قابلیت نــوآوری کسـبوکار و نــوآوری محصــول رابطهی

 .2بیــن متغیــر میانجــی (قابلیــت نــوآوری کسـبوکار) و متغیــر

در ســطح اطمینــان  99درصــد معنیدار اســت.

 .3ضریــب رگرســیون بیــن متغیــر مســتقل (مدیریــت کیفیــت

معنـیداری وجــود دارد و میــزان همبســتگی دو متغیــر ()0/697

وابســته (نــوآوری محصــول) رابطــه معنـیدار باشــد.

براســاس نتایــج بهدس ـتآمده فرضیــه یــک تــا ســه پژوهــش

جامــع) و متغیــر وابســته (نــوآوری محصــول) معنـیدار باشــد و

ـ بررســی نقــش میانجــی قابلیت نــوآوری کسـبوکار در رابطهی

متوقــف یــا کــم شــود .مــدل چهــارم در جــدول ( )4بــر همیــن

حمایــت میشــوند.

زمانــی کــه متغیــر میانجــی را بــه مــدل اضافه کنیــم ایــن رابطه

تبییــن نقــش هــر متغیــر میپردازیــم و ســپس فرضیــه چهــارم

اســاس شــکلگرفته اســت.

در ادامــه ابتــدا بــه تشــریح هــر یــک از مدلهــای موجــود و
ضرایب
استاندارد نشده

مدل دوم

متغیر وابسته :نوآوری
محصول
متغیر مستقل :قابلیت
نوآوری کسبوکار

0/697

0/052

مدل سوم

متغیر وابسته :نوآوری
محصول
متغیر مستقل :مدیریت
کیفیت جامع

0/449

0/065

متغیر وابسته :نوآوری
محصول
متغیر مستقل:
مدل چهارم ـ مدیریت کیفیت جامع
ـ قابلیت نوآوری
کسبوکار

0/109
0/639

T

سطح معناداری

0/000

B

خطای
استاندارد

ضریب بتا

0/062

0/533

8/632

0/697

13/333

0/000

0/449

6/897

0/000

0/052
0/061

0/109
0/639

1/771
10/404

0/078
0/000

R2=0/284

 R2تعدیلشده =0/280

R2=0/486

 R2تعدیلشده =0/483

R2=0/202

 R2تعدیلشده =0/198

R2=0/495

 R2تعدیلشده =0/489
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مدل اول

متغیر وابسته :قابلیت
نوآوری کسبوکار
متغیر مستقل :مدیریت
کیفیت جامع

0/533

ضرایب
استانداردشده

میزان واریانس تبیین
شده
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مراحل
رگرسیون

متغیرهای ورودی

موردبررســی و تحلیــل قــرار میگیــرد.

جدول  :4تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی

جــدول ( )4نتایــج تحلیــل رگرســیون را نشــان میدهــد .مــدل

معنــیدار اســت .ایــن نشــاندهندهی نقــش مؤثــر متغیــر

نــوآوری کسـبوکار اســت .ضریــب تعییــن ()R2

ـ رابطهی بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول

کســبوکار

اول بیانگــر رابطـهی بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع بــا قابلیــت

بــا  0/697اســت و ایــن مقــدار در ســطح اطمینــان  99درصــد
قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار بــر نــوآوری محصــول اســت.

نشــان میدهــد کــه حــدود  29درصــد از تغییــرات متغیــر

ضریــب تعییــن در مــدل ســوم نشــان میدهــد حــدود 20

جامــع اســت .ضریــب تعییــن تعدیلشــده نیــز بــرای

مدیریــت کیفیــت جامــع اســت .مقــدار بتــا نیــز نشــان میدهد

قابلیــت نــوآوری کســبوکار مربــوط بــه مدیریــت کیفیــت

درنظرگرفتــن تعــداد درجــه آزادی اســت .همچنیــن مقــدار بتــا

نشــان میدهــد کــه ســهم نســبی مدیریــت کیفیــت جامــع
در تبییــن تغییــرات متغیــر قابلیــت نــوآوری کسـبوکار ،برابــر

بــا  0/533اســت و ایــن مقــدار در ســطح اطمینــان  99درصــد
معنــیدار اســت .ایــن نتیجــه نشــاندهندهی نقــش مؤثــر

مدیریــت کیفیــت جامــع بــر قابلیــت نوآوری کسـبوکار اســت.
ـ رابطهی بین قابلیت نوآوری کسبوکار و نوآوری محصول

درصــد از تغییــرات نــوآوری محصــول وابســته بــه متغیــر

مدیریــت کیفیــت جامع بــه مقــدار  ،0/449در تبییــن تغییرات
نــوآوری محصــول نقــش دارد و ایــن مقــدار در ســطح اطمینــان

 99درصــد معنــیدار اســت و نشــاندهندهی نقــش مؤثــر
مدیریــت کیفیــت جامــع بــر نــوآوری محصــول اســت.

بــا درنظرگرفتــن نتیجــه مــدل ســوم و چهــارم در جــدول (،)4

شــرایط میانجیبــودن متغیــر قابلیت نــوآوری کسـبوکار برقرار

اســت .یعنــی در مــدل ســوم رابطـهی بیــن مدیریــت کیفیــت

ضریــب تعییــن مــدل دوم در جــدول ( ،)4نشــان میدهــد

جامــع و نــوآوری محصــول معنـیدار اســت ولــی بــا ورود متغیر

مربــوط بــه متغیــر قابلیــت نــوآوری کسـبوکار اســت .مقــدار

ورود متغیــر قابلیــت نــوآوری کسـبوکار ،ضریــب بتــای مربوط

کــه حــدود  49درصــد از تغییــرات متغیــر نــوآوری محصــول

بتــا هــم بیــان میکنــد کــه ســهم نســبی متغیــر قابلیــت

میانجــی ( )BICایــن رابطــه غیرمعنـیدار شــده اســت .اگــر بــا

بــه تأثیــر مدیریــت کیفیــت جامــع بــر نــوآوری محصــول کمتر

بوکار
بررسی نقش قابلیت نوآوری کس 

ـ رابط ـهی بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و قابلیــت نــوآوری

نــوآوری کسـبوکار در تبییــن تغییرات نــوآوری محصــول برابر
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میشــد ولــی همچنــان معنـیدار باقــی میمانــد ،میتوانســتیم

رگرســیون در نظــر بگیریــم (مــدل چهــارم)؛

متغیــر مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول نقــش

بنابرایــن  b=0/533، Sb= 0/062، a=0/639، Sa= 0/061اســت.

 :Saخطای استاندارد ( aمدل چهارم).

بگوییــم متغیــر قابلیــت نــوآوری کسـبوکار در رابطـهی بیــن

اعــداد بهدســتآمده را بایــد در فرمــول ســوبل قــرار دهیــم.

میانجــی جزئــی دارد .ولــی در اینجــا نقــش میانجــی کامــل را

ایفــا میکنــد ،چــون رابط ـهی بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع

بهاینترتیــب آمــاره  Zبرابــر میشــود بــا  6/64و ســطح

بنابرایــن نتایــج ،بیانگــر نقــش میانجــی متغیــر قابلیت نــوآوری

کوچکتــر از  0/05باشــد ،آزمــون ســوبل تأییــد میشــود و

محصــول اســت.

بنابرایــن نتیجــه گرفتــه میشــود کــه بــا احتمــال  95درصــد

معنــیداری برابــر بــا صفــر اســت .1اگــر ســطح معنــیداری

و نــوآوری محصــول را بهکلــی غیرمعنــیدار کــرده اســت.

میتــوان گفــت شــرط کافــی نیــز برقــرار اســت.

کسـبوکار در رابطــه بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری
البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه ایــن فقــط شــرط الزم

متغیــر قابلیــت نــوآوری کسـبوکار در رابطـهی بیــن مدیریت

اندازهگیــری متغیــر میانجــی کــم باشــد .بــرای آزمــودن ایــن

ـ بررســی نقــش تعدیلگــری قابلیــت نــوآوری کسـبوکار بــر

بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار

میانجیبــودن اســت .شــرط کافــی آن اســت کــه خطــای
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کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول نقــش میانجی را داراســت.

موضــوع میتــوان از آزمــون ســوبل اســتفاده کــرد [.]37
معادله سوبل به شرح زیر است:

ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول

بــرای اینکــه متغیــری بتوانــد نقــش تعدیلگــر را ایفــا کنــد،

) Sab=√(b2 sa2+a2 sb2+sa2 sb2

بایــد رابطــه بیــن حاصلضــرب ایــن متغیــر (قابلیــت نــوآوری
کسـبوکار) و متغیــر مســتقل (مدیریــت کیفیــت جامــع) بــر

 :bضریــب رگرســیون اســتاندارد نشــده زمانــی کــه متغیــر

مدیریــت کیفیــت جامــع در نقــش متغیــر مســتقل و قابلیــت

متغیــر وابســته (نــوآوری محصــول) معنــیدار باشــد .بــرای

رگرســیون باشــد (مــدل اول)؛

و حاصلضــرب آن دو ،بهطــور همزمــان وارد یــک معادلــه

بررســی ایــن رابطــه بایــد متغیــر مســتقل ،متغیــر تعدیلگــر

نــوآوری کســبوکار در نقــش متغیــر وابســته در معادلــه
: Sbخطای استاندارد ( bمدل اول)؛
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رگرســیون شــود .درصورتیکــه رابطــه حاصلضــرب دو متغیــر

 :aضریــب رگرســیون مربــوط بــه متغیــر قابلیــت نــوآوری

مذکــور بــر متغیر وابســته معنـیدار باشــد ،متغیــر موردنظر در

قابلیــت نــوآوری کســبوکار را بهعنــوان متغیــر مســتقل و

مینمایــد [.]37

رابطـهی بیــن متغیــر مســتقل و وابســته نقــش تعدیلگــر ایفا

کســبوکار زمانــی کــه متغیــر مدیریــت کیفیــت جامــع و
نــوآوری محصــول را بهعنــوان متغیــر وابســته در معادلــه
متغیر وابسته

نوآوری محصول

متغیر مستقل
(استاندارد)
مقدار ثابت

TQM
BIC
TQM*BIC

ضرایب استاندارد

ضرایب غیراستاندارد
B

خطای استاندارد

بتا

-0/095
0/155
0/611
0/179

0/055
0/060
0/060
0/045

0/155
0/611
0/203

t

-1/714
2/571
10/250
3/980

sig

0/088
0/011
0/000
0/000

جدول  :5نتایج معادله رگرسیون

بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــیداری رابطــه بیــن

رابطــهی بیــن دو متغیــر مدیریــت کیفیــت جامــع و

محصــول کمتــر از  0/05اســت ،بنابرایــن نتیجهگیــری

فرضیــه پنجــم تحقیــق نیــز تأییــد میشــود.

حاصلضــرب دو متغیــر  TQMو  BICو متغیــر نــوآوری

میشــود کــه متغیــر قابلیــت نــوآوری کســبوکار در
 .1قابلمحاسبه بهصورت آنالین)http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm :

نــوآوری محصــول بهعنــوان تعدیلگــر عمــل میکنــد و

)5بحثونتیجهگیری
هــدف پژوهــش حاضــر بررســی رابطـهی بین کیفیــت و نــوآوری
اســت .بـرای پرهیــز از ســردرگمی در تحقیــق ،کیفیــت بهعنـوان

یــک منبــع راهبــردی در نظــر گرفتــه شــده کــه بایــد مدیریــت

شــود .بــه ایــن معنــی کــه کیفیــت یــک فلســفه از مدیریــت
درســت مبتنیبــر بهبود مســتمر محصــوالت و فرایندهاســت که

بهعنـوان مدیریــت کیفیــت جامــع موردبررســی قـرار میگیــرد .با

بررســی ادبیــات نــوآوری نیز تحقیقات بســیاری مشــاهده شــد که

وفــاداری مشــتریان ،اینگونــه از انـواع نــوآوری بهعنوان زیربخشــی

از نــوآوری فناورانــه ،در ایــن پژوهش موردبحث قـرار گرفت .ادبیات

نشــان داده اســت کــه برخــی از پژوهشهــای مربــوط بــه موضــوع
تحقیــق ،ارتبــاط بیــن ایــن متغیرهــا را بــا حضــور یــک متغیــر

مداخلهگــر موردبررســی ق ـرارداده اســت .دیــدگاه غالبــی کــه در
ایــن پژوهــش دنبال شــد به کارهــای مطالعاتــی پردومــو-اورتیز و

همــکاران ( )2009برمیگــردد و بــه تبییــن نقش قابلیت نــوآوری
کسـبوکار بــر ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری
محصــول پرداخته اســت.

تحقیــق حمایــت کردنــد .بهطورکلــی نتایــج بــا ادبیــات تحقیقی

کــه رابطــهی بیــن کیفیــت و نــوآوری را مثبــت دانســتهاند،
همخوانــی داشــته ،لیکــن رویکــرد جدیــدی کــه ایــن پژوهــش
براســاس مطالعــات پردومــو -اورتیــز و همــکاران ( )2009دنبــال

کــرده اســت ،ســنجش یــک متغیــر ( )BICبــا دو نقــش میانجی و
تعدیلگــر بــوده اســت کــه در ایــن مطالعــه هــر دو نقــش قابلیت

نــوآوری کس ـبوکار اثبــات میشــود .ایــن در حالــی اســت کــه

مطالعــه پردومــو -اورتیــز و همــکاران ( )2009فقــط نقش میانجی
قابلیــت نــوآوری کسـبوکار را اثبــات نمود .نقــش میانجی قابلیت

نــوآوری کس ـبوکار بــه ایــن معناســت کــه مدیریــت کیفیــت
جامــع از طریــق تأثیــر مثبت و مســتقیمی کــه بر قابلیت نــوآوری

کســبوکار دارد موجــب بهبــود و ارتقــای نــوآوری محصــول

میشــود ،همچنیــن نقــش تعدیلگــری  BICنیــز میتوانــد
بیانگــر این مطلب باشــد کــه تعامل بیــن  TQMو قابلیت نــوآوری

کسـبوکار ،جهــت یــا شــدت اثــر روی نــوآوری محصــول را تغییر

میدهــد یــا قابلیــت نــوآوری کسـبوکار بهعنـوان یــک منبعــی

ایــن راســتا بــه شــرح زیــر مطــرح میشــود.

• ازآنجاییکــه در تحقیــق حاضــر رابطــه مدیریــت کیفیــت

جامــع و نــوآوری محصــول و همچنیــن رابطــه مدیریــت کیفیــت
جامــع و قابلیــت نــوآوری کسـبوکار به تأییــد رســیده و  TQMبر
تغییـرات ایــن دو متغیــر نقــش مؤثــری ایفــا نموده اســت ،لـذا به

مدیـران صنایــع غذایی پیشــنهاد میشــود که جهت دســتیابی به

شــاخصهای برتــر در زمینــه نــوآوری محصــول و قابلیت نــوآوری

کسـبوکار بــه ارتقــای ســطح مدیریت کیفیــت جامع با اســتفاده
از اصــول تعریفکننــده آن از قبیــل رهبــری ،آمــوزش ،مدیریــت

کارکنــان و غیــره توجــه بیشــتری داشــته باشــند و برنامــه مــدون
مدیریــت کیفیــت جامــع را در ســرلوحه مأموریتهــای ســازمانی

خویــش ق ـرار دهند.

• ازآنجاییکــه در تحقیــق حاضــر ،رابطــه بیــن قابلیت نــوآوری

کسـبوکار و نــوآوری محصــول بــه تأییــد رســیده اســت و ســهم

نســبی  BICدر تبییــن تغیی ـرات نــوآوری محصــول حــدود 69

درصــد بــرآورد شــده اســت ،لــذا بــه مدیــران صنایــع غذایــی

پیشــنهاد میشــود کــه ب ـرای ارتقــای شــاخصهای مربــوط بــه
نــوآوری محصــول ،تـوان و ظرفیــت نــوآوری کسـبوکار خــود را

از طریــق عواملــی نظیــر اختصــاص بودجههــای خــاص بــرای

ایدههــای نوآورانــه ،تبــادل اطالعــات و دانــش بیــن گروههــای
کاری و غیــره افزایــش دهنــد.

• در تحقیــق حاضــر ،متغیر قابلیت نوآوری کسـبوکار بهعنوان

متغیــر میانجــی نقــش تســهیلگری در رابطــه بیــن مدیریــت
کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول ایفــا میکنــد و ایــن ب ـدان

معناســت کــه مدیریــت کیفیــت جامــع از طریــق تأثیــر مثبــت و

مســتقیمی که بــر قابلیــت نــوآوری کسـبوکار دارد موجب بهبود
و ارتقــای نــوآوری محصــول میشــود .لـذا بــه مدیـران پیشــنهاد

میشــود درصورتیکــه مایــل بــه بهبــود شــاخصهای نــوآوری

محصــول از طریــق  TQMهســتند بــه فعالیتهای مثمــر ثمر در

زمینــه افزایــش قابلیــت نــوآوری کسـبوکار بپردازند.

• اثبــات نقــش تعدیلگــری قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار در

تحقیــق حاضــر میتوانــد بیانگــر ایــن مطلــب باشــد کــه تعامــل

بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و قابلیــت نــوآوری کس ـبوکار،
جهــت یا شــدت اثــر روی نــوآوری محصــول را تغییــر خواهــد داد.

77
بوکار
بررسی نقش قابلیت نوآوری کس 

تحلیــل یافتههــای حاصــل از پژوهــش از همــهی فرضیههــای

و ضــرورت افزایــش ظرفیــت نوآورانــه ،پیشــنهادهای کاربــردی در

سال چهارم -شماره  - 2پیاپی  - 12تابستان 1393

نــوآوری محصــول در بهبود موقعیت رقابتی ،کســب رضایتمندی و

نظــر بــه اهمیت مدیریــت کیفیت جامــع و نــوآوری در ســازمانها
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انـواع گونههــای نــوآوری را موردمطالعــه قراردادند ،نظــر به اهمیت

راهبــردی بـرای دســتیابی بــه نــوآوری محصــول عمــل میکنــد.

لـذا بــه مدیـران پیشــنهاد میشــود بــه هماهنگــی بیــن نواحــی

وظیفـهای توجــه بیشــتری داشــته باشــند.

در پایــان بــه محققــان پیشــنهاد میشــود بــا توجــه بــه اینکــه
تحقیــق انجامشــده صرفـاً مــوردی بــوده و یــک صنعــت خــاص
را موردبررســی قـرار داده ،در تحقیقــات آتــی الگوی پیشــنهادی در

جوامــع آمــاری دیگــر ـ بهویــژه شــرکتهایی کــه فعالیتهــای
تحقیقوتوســعهای گســترده دارنــد ـ موردبررســی ق ـرار گیرنــد.

عالوهبــر ایــن پیشــنهاد میشــود کــه ارتباطــات جدیــد محتمــل

بــر رابطــه بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول بــا
حضــور متغیرهایی نظیر راهبرد ،ســاختار و محیــط یا متغیرهایی

بررسی نقش قابلیت نوآوری کسب وکار

خاصتــر نظیــر یادگیــری ســازمانی ،ســرمایه اجتماعــی یــا
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تحقیقوتوســعه موردســنجش ق ـرار گیــرد.
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