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تواند منشا  مدیریت کیفیت جامع تغییر پارادایمی در فلسفه مدیریت و یک فرهنگ نوین سازمانی است که می

های سازمان باشد. این تحقیق با هدف تأثیر مدیریت کیفیت جامع و ابعاد نرم  کسب مزیت رقابتی و نوآوری

میانجی با نقش  بر مزیت رقابتی  انجام شد. پژوو سخت آن  از منظر هدف  گری نوآوری سبز  هش حاضر 

  206ها از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری مطالعه،  کاربردی و از منظر گردآوری اطالعات و داده

باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول نفر از مدیران و مسئولین مراکز درمانی دانشگاه علوم و پزشکی شیراز می

ی بسته و استاندارد بود و  ها شامل سه پرسشنامهری دادهنفر در نظر گرفته شد. ابزار جمع آو  158کُکران  

های توصیفی و  ای تنظیم شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهامتیازدهی آن، به صورت طیف لیکرت پنج گزینه

ها و تحلیل مسیر و تحلیل  و برای آزمون فرضیه  SPSS 22ضریب آلفای کرونباخ در این پژوهش از نرم افزار  

های مطالعه، مشخص شد که  استفاده شد. بر اساس یافته  8.8ل و دوم از نرم افزار لیزرل  ی او عاملی مرتبه

ی بین دو بعد نرم و سخت مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سبز و مزیت رقابتی مثبت و معنادار است.  رابطه

ثبت و معناداری  گری نوآوری سبز تأثیر م همچنین نتایج نشان دادند که مدیریت کیفیت جامع با نقش میانجی

رقابتی می ابعاد  بر مزیت  به  کیفیت جامع نسبت  نرم مدیریت  ابعاد  این پژوهش،  نتایج  به  با توجه  گذارد. 

می رقابتی  مزیت  بر  بیشتری  تأثیر  آن  کاربردن سخت  به  در  که  شود  می  توصیه  مدیران  به  لذا  گذارد 

 یت کیفیت جامع داشته باشند. های کیفی توجه بیشتری به استفاده از ابعاد نرم مدیراستراتژی
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 مقدمه   1

های زیادی  های رقابتی بوده و بحث، کانون مباحث استراتژی 1های اخیر مزیت رقابتی طی سال

(. مزیت رقابتی مجموعه توانایی های منحصر  1392شیرانی،    )اربابپیرامون آن شکل گرفته است  

به فرد یک واحد اقتصادی است که کلید ورود به هر بازار و برتری نسبت به سایر رقبا را برای آن  

های رقابتی  (. امروزه هیچ شرکتی بدون استراتژیCamisón & López, 2011کند ) واحد فراهم می

ریزی و اجرای مرحله به مرحله در  ها با برنامههد کرد. این استراتژی به پیشرفت دست پیدا نخوا

از دیگران شرکت به باعث می شود که محصوالتش در سطح جامعه مورد پذیرش قرار گیرد و 

(. کسب مزیت رقابتی برای یک سازمان به صورت اتفاقی  Abdulwase et al., 2020پیشی گیرد )

های علمی  ها بایستی با تغییر تفکر و طرح بندی چارچوبازماندهد بلکه سو بدون برنامه رخ نمی

پردازان علم مدیریت، دو رویکرد برای کسب مزیت رقابتی مطرح به این مهم دست یابند. تئوری

های داخلی سازمان  های محیطی و رویکردی مبتنی بر قابلیتاند، رویکردی مبتنی بر فرصتنموده

دهی مجدد منابع خود  گیرند تا با تعریف و شکلع داخلی بهره میها از منابولی معموالً سازمان

پایدار دست یابند. هر سازمان از مجموعه منابع خود تشکیل می شود که این  به مزیت رقابتی 

اهمیت متفاوتی برخوردار است ) از میزان  (.در یک دسته Porter,1977 ; Barney, 2002منابع 

را شامل کارآیی، پاسخگویی به مشتریان، کیفیت، و نوآوری بندی ابعاد چهارگانه مزیت رقابتی  

های ورودی مورد نیاز  گیری کارآیی، هزینه(. برای اندازه Hill & Jones, 1998کنند )معرفی می

نمایند. زمانی یک شرکت از کارآیی باالتری برخوردار ای مشخص را محاسبه میبرای تولید ستانده

پایینتولید ستاندههای ورودی برای  است که هزینه  Menguc, et) تر باشدای مشخص در آن 

al.2007  همچنین یک شرکت برای آن که بتواند پاسخگوی مشتری باشد باید به مشتریانش .)

هایی بدهد که بدان نیاز  خواهند و درست در زمان یا زماندقیقاً آن چیزهایی را ارائه نماید که می

سازی )باب میل کردن محصوالت و یا  دارند. برای رسیدن به این منظور شرکت باید به شفاف

 
1 Competitive advantage 
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مشتری( و زمان پاسخ به مشتری )زمان تحویل کاال یا خدمت به مشتری( توجه  خدمات برای  

ای از محصول یا ، کیفیت به ویژگی(. از نظر شارما1390و همکاران،    رضایی دولت آبادینماید )

انجام  خوبی  به  است  شده  طراحی  آن  خاطر  به  که  را  کاری  بتواند  که  دارد  اشاره  خدمتی 

 انتظارات مشتری و ادراکات و کنندمی تعریف مشتری یرا خواسته (. کیفیت  Sharma, 2001دهد) 

طبق نظر محققین مدیریت این قابلیت    در نهایتدانند و  می آن یکنندهتعیین عامل تریناصلی  را

گویی به تقاضا و  ترین عامل مؤثر بر عملکرد سازمان برای پاسخنوآوری است که به عنوان کلیدی

با واکنشن میسبک زندگی متغیر مشتریا های محیطی در  های صحیح نسبت به چالشتواند 

 ,Crossan & Apaydin, 2010; Rowleyطوالنی مدت شرکت را به مزیت رقابتی پایدار برساند ) 

et al. 2011; Jimens & Sanz Valle, 2011  .)تولید   خدمات و کاالها رقابتی به شدت بازارهای در

به شده راحتی  شرایطرسند.  نمی  فروش به  این   و مدیریتی فلسفه داشتن به ملزم صنایع در 

منظور بازاریابی فلسفه خدمات و محصوالت فروش به  این  از  یکی  نوینهستند.  مدیریتی،   های 

 کیفیت خدمات، کیفیت کیفیت محصوالت، شامل آن است که اصول و جامع کیفیت مدیریت

 آنان و مشارکت کارکنان کیفیت نگهداری، و تعمیر کیفیت کنندگان،تأمین  کیفیت   فرآیندها،

 نهایی کنندگانمصرف به و گرفته  نشأتکنندگان  تأمیناز   صنایع، در که مواردی را شود. کلیهمی

 .Venkateshwarlu, et al)شود  می شناخته جامع کیفیت مدیریت عنوان تحت شودمی ختم

ترین علل نوآوری، مزیت رقابتی و  مهم( به عنوان یکی از  1TQMمدیریت کیفیت جامع )    .(2011

نتیجه  که  شود  می  تعریف  سازمانی  فرهنگ  بهبود  یک  مشتریان،  بیشتر  رضایت  آن  اجرای  ی 

با استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در  (.  Kumar, 2008سودآوری و افزایش سهم بازار است )

توان با  مردم مهیا شده و میسازمان، امکان شناسایی دقیق نیازها و انتظارات شهروندان و عموم  

سازی ها پرداخت و با جاریها و سازمانهایی به ارزیابی عملکرد دستگاهتعیین و تعریف شاخص

پذیر  ها را از شکل سنتی خارج و به سوی پویایی و ساختاری انعطافاین رویکرد نوین، سازمان

پایشهدایت   کرد  راهایی  و  اعمال  سازمان  به  در  این  بر  عالوه  استراتژیک  .  توسعه  در  تازگی 

 
1 TQM (Total Quality Management) 
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شود که مجبور است در مسائل  ای در سازمان قلمداد میها، نوآوری به عنوان نیاز نهفته سازمان

(. یکی از بزرگترین مسائلی که  Medeiros et al. 2014زیست محیطی و اجتماعی متعهد باشد )

ز آنجایی عملکرد زیست ی تحول و دگرگونی است و اها است مسئلهگیر سازمانامروزه گریبان

زیستمحیطی در سازمان قوانین  از  پیروی  و  رقابتی محسوب  ها  یک مزیت  عنوان  به  محیطی 

(، سازگاری هر گونه نوآوری با مالحظات زیست محیطی حائز اهمیت  Tseng et al. 2013شود )می

ها  شرکتهایی به  است. این اهمیت باعث شده است تا کشورهای زیادی در این خصوص محدودیت

(. به موجب Li et al., 2018تحمیل کنند که از گسترش معضالت زیست محیطی جلوگیری کند )

پدیدار شده است که موجب صرفه جویی   1این ضرورت مفهوم جدیدی تحت عنوان نوآوری سبز 

در مصرف انرژی و منابع طبیعی، بهبود فرآیند بازیافت و یا کاهش آلودگی های محیطی می شود  

( منجر شود  زیست محیطی  کارایی  ارتقای  به  نهایتاً  تحقیق  (.Murat Ar  2012 ,تا  این  هدف 

میانجی نوآوری سبز است.    بررسی نقش مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی با توجه به نقش

ابعاد مدیریت کیفیت جامع را که به دو گروه نرم  تأثیر  همچنین در این مقاله تالش شده است تا 

 شود، به صورت جداگانه بر مزیت رقابتی مورد ارزیابی قرار دهیم. و سخت تقسیم بندی می

 مباني نظري    2

ک شرکت در مقایسه با سایر رقبا از  پورتر، مزیت رقابتی را میزان فزونی جذابیت پیشنهادهای ی

کند که این توانایی در جذب بیشتر مشتریان با تکیه بر قابلیت ها و در  نگاه مشتریان تعریف می

قالب یک ارزش به مشتری ارائه می شود به نحوی که این ارزش از هزینه های مشتری باالتر  

قادر به ارائه خدمات بهتر از سایر    های هر شرکتی آن را(. تمایز در ویژگیPorter, 1986باشد )

ها به دنبال بازگشت سرمایه در کوتاه مدت و  (. امروزه اکثر شرکتHao Ma, 1999) کندرقبا می

یا سودآوری فوری هستند حال آنکه کلید موفقیت در رسیدن به یک بازاردائمی و پیشرفت بلند  

 
1 Green Innovation 
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یت رقابتی پایدار چرا که باعث  آید مگر در رسیدن به یک مزمدت است. این مهم به دست نمی

می جامعه  و  محیط  به  نسبت  شرکت  مسئولیت  را  Wang,2021شود) احساس  رقابتی  مزیت   .)

بندی کرد که از منظر تداوم، تحرک و توانایی رقبا  های مختلفی دستهتوان با توجه به شاخصمی

معنا که هرچه که یک   شود بدین  ی پایدار و موقتی تقسیم میبرداری از آن به دو دسته در کپی

طوالنی زمان  مدت  در  بتواند  قابلیت  سازمان  و  باشد  رقابتی  مزیت  دارای  رقبا  بین  در  تری 

 Kim etگویند )برداری از آن وجود نداشته باشد در اصطالح به آن مزیت رقابتی پایدار میکپی

al. 2012شود اگر تصور میی مزیت رقابتی این است که  ترین معضالت در حوزه (. یکی از بزرگ

آید که  یک شرکت به مزیت رقابتی دست یافت نباید آن را از دست دهد و این شائبه به وجود می

مزیت آنکه  حال،  باشد  تغییر  قابل  غیر  باید  رقابتی  مداوم،   مزیت  به صورت  باید  پایدار  رقابتی 

رقابتی را ارزشی  (. مزیت  Cegliński, 2020آوری کند )متناسب با شرایط متغیر نوآوری و ارزش 

که سازمانمی عرضه می دانند  به مشتریان خود  ارزش ها  این  زمان  آن  نحوی که در  به  کنند؛ 

توان (. با توجه به تعاریف فوق میMiguel et al., 2002توسط رقبای بالقوه و بالفعل عرضه نشود)

نظر مشتری دارد و اگر   های مورد  اینگونه بیان کرد که مزیت رقابتی، ارتباط مستقیمی با ارزش 

های  تر به ارزشتر و یا نزدیکی یک سازمان نسبت به رقبای خود، منطبقهای عرضه شدهارزش 

(. 1384)مهری و خداداد حسینی،   مشتریان باشد در یک یا چند معیار دارای مزیت و برتری است

( است  کیفیت  تضمین  جامع  دیدگاه  از  بخشی  جامع  کیفیت   ,Mahanti & Antonyمدیریت 

ی سازمان نقش بسزایی در بهبود  (. این فلسفه مدیریتی با مشارکت تمام سطوح در برگیرنده2005

(. هنر مدیریت کیفیت جامع  Mellat-Parast, 2013کند )مستمر کیفیت کاال و خدمات ایفا می

عنوان  در آن است که تمامی اعضای سازمان را نسبت به کیفیت، متعهد کند لذا از آن نه تنها به 

(. Dahlgaard-Park et al. 2013شود )یک انقالب مدیریتی بلکه به یک نوآوری مدیریتی یاد می

در   کیفی  تعهدی  دارند  را  شده  طراحی  کیفیت  خدمات،  و  محصوالت  اینکه  از  اطمینان  برای 

سرتاسر سازمان الزم است که این نگرش در کل سازمان به شکل آنچه مدیریت کیفیت جامع  

(. در پژوهشی که توسط رید و  1396،  محمدی باالنی و    اجلیشود )شود، ظاهر می  نامیده می
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همکارانش انجام شد، از مدیریت کیفیت جامع به عنوان محّرکی برای رسیدن به مزیت رقابتی  

تواند مزیت رقابتی مبتنی بر تمایز ایجاد کند و پتانسیلی ایجاد  پایدار صحبت شده است که می

(، لذا فرضیه اساسی این پژوهش آن است  Reed et al. 2000سایر رقبا را دارد )   موانعی برای تقلید

مستقیم دادر یا خیر؟ بر خالف آمریکایی ها،  تأثیر  که آیا مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی  

ژاپنی ها الگوی مدیریت کیفیت جامع دمینگ را زودتر پذیرفتند و این امر سبب نفوذ محصوالت  

( و به دنبال آن در  Talha, 2004; Martínez-Lorente et al. 2013های آمریکا شد )آنان در بازار

میالدی مفاهیم مدیریت کیفیت جامع توسط شرکت های بزرگ آمریکایی مورد    80اوایل دهه  

(.  Sun et al. 2004در اروپا باز شد )  90استفاده قرار گرفت در نتیجه باب مفاهیم کیفیت در دهه  

ت صورت گرفته، مدیریت کیفیت جامع را در دو زیر گروه نرم و سخت تقسیم  در اکثر مطالعا

(. ابعاد مدیریت  Dahlgaard-Park et al. 2013; Vouzas, 2007; Rahman, 2005بندی کرده اند )

نگرش در  سازمان  بنیادی  تغییرات  مفهوم  به  نرم،  جامع  ساختارکیفیت  عملیات،  و  ها،  ها 

کیفیت محصول، و شامل توابع ارتباطات، تولید، توزیع، بازاریابی،  هاست که موجب افزایش  سیستم 

(. عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم را بیشتر Cengiz et al. 2014شود )ریزی و آموزش میطرح 

به جنبه های رفتاری و به طور کلی به جنبه های مرتبط با عوامل انسانی نظیر مدیریت، رهبری،  

تربیت، وفاداری، کا ر تیمی، تمرکز بر مشتری، به کارگیری منابع انسانی و مدیریت و  تعلیم و 

(؛ که به سبب آن تغییرات کلی در  Lewis et al. 2006دهند)کنندگان نسبت میارتباط با تامین

(؛ به عبارت دیگر عوامل نرم مدیریت  Wilkinson et al. 1994شود )فرهنگ در سازمانی ایجاد می

(.  Madi Bin Abdullah et al. 2008شود )یریتی افراد را شامل میکیفیت جامع اساساً ابعاد مد

 کنندگان. که عبارتند از تمرکز بر مشتری، رهبری، مشارکت کارکنان و مدیریت تامین

TQM  تواند بر اساس یک عملکردِ متمرکز بر مشتری به سودآوری سازمان کمک کند. اگر  می

 یان کسب کند و پس از ذخیره سازی و پردازش،یک سازمان بتواند اطالعات مفیدی را از مشتر

یابد. کیفیت و ها  آن  اهداف کیفی سازمان دست  به  تواند  را در مسیر درستی هدایت کند می 

گیرندگان در اجرای مدیریت کیفیت فراگیر تواند تصمیمتضمین اجرای این اطالعات است که می
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های زیادی  (  پژوهش  Pamela J. Zelbst et. Al., 2014تر کند. )را به خواسته های کیفی نزدیک

ترین عوامل  در خصوص نقش مدیریت کیفیت جامع در رضایت مشتریان به عنوان یکی از مهم

است که آن را به عنوان یکی از عوامل مهم بر افزایش مزیت رقابتی تایید    مزیت رقابتی انجام شده

مدیر سازمان  .(Taliba & Mostafa, 2012; Pattanayak, 2012; Tanninena et al. 2010کند )می

اش را به باید بتواند با شخصیت خود، حرکت به سمت مقاصد سازمان و محیط داخلی مجموعه

ای رهبری و از آن محافظت کند که کارکنان بتوانند برای نیل به اهداف سازمانی مشارکت  گونه

مدیریت  تأثیر  قاعد، تحت عنوان  ای که توسط  نتایج مطالعه  .(Valentina et al. 2016نمایند.)  

های دارویی اردن انجام شد، نشان داد که مدیریت کیفیت  کیفیت جامع بر مزیت رقابتی در شرکت

بسزایی بر مزیت رقابتی دارد و از میان ابعاد آن تمرکز بر مشتریان و نقش رهبری تأثیر  جامع  

ل مدیریت کیفیت جامع نرم را مدیران ارشد بیشترین سهم در این امر را داشت که اهمیت عوام

المللی تحت  (. گاناپاواراپو ، در تحقیقی که بر روی اقتصاد بینAl Qudah, 2012دهد )نشان می

عنوان مدیریت کیفیت جامع راهی برای رسیدن به مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی انجام داده  

یافت که   نتیجه دست  این  به  بهمی  TQMاست  برای رسیدن  راهی  بر مشتریان،   تواند  تمرکز 

سازی، ایجاد امنیت و سبد محصوالت در بازارهای رهبری، ایجاد قابلیت اطمینان در بازار، تیم

(. مشارکت Ganapavarapu & Prathigadapa, 2015جهانی و کسب مزیت رقابتی پایدار باشد ) 

زه، تعهد و مشارکت  کارکنان به عنوان عنصر اصلی برای کسب مزیت رقابتی می توانند با ایجاد انگی

و همچنین نوآوری و خالقیت سازمان را به اهداف اصلی برسانند. برای دستیابی به اهداف کلی  

ی ایجاد این محیط  سازمان نیاز به ایجاد محیطی برای مشارکت داخلی و خارجی است و الزمه

(، Douglas & Judge, 2001( داگالس )Salvatore Moccia,2016برقراری احترام متقابل است)

از    193در پژوهشی   ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که  ایاالت متحده آمریکا را  بیمارستان 

طریق مدیریت ارشد و رهبری متعهد به کیفیت و ایجاد تیم های کیفی در سازمان جهت اجرای  

ترین عوامل مدیریت کیفیت فرآیند بهبود مستمر به مزیت رقابتی پایدار دست یافت. یکی از مهم

ارتباط مناسب با تامینج با مدیریت  امع نرم، مدیریت و  از سازمان ها  کنندگان است. بسیاری 
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روابط حاکم برکنندگان  تأمینصحیح   اقتصادی و همچنین ها  آن  و  اند به صرفه های  توانسته 

ی ایجاد سطح باالی از کیفیت محصوالت یا خدمات و همچنین رضایت مشتریان نائل شوند. حوزه

ای در افزایش کارآیی و اثر بخشی  تواند به طور فزایندهکننده و مدیریت آن میأمین  تخرید و  

 .1396Ahire, 1996; Claver et al، قویدست و  بروجیگذار باشد ) تأثیر شرکت ها و سازمان ها 

  کنندگان تأمین  ها وشرکت روابط  پژوهشی که میگو و بریتو انجام دادند،  نقش مدیریت  . در  (;2003

دانش  و تسهیم  از طریق افزایش اعتماد و اعتبار و همچنین تبادل    هابر کاهش هزینه  ، تدندم بل  در

سرمایه میو  شد  کندگذاری  مشخص  سازمان  در  کارآیی  افزایش  در  مهم  عاملی  عنوان   به 

(Migue, Brito, 2011)  همچنین مطالعه.  در  همکارانش  و  شرکتکوه  در  و  شان  کوچک  های 

اثر معنادار و مستقیمی بر عملکرد    کنندگانه کارکردهای مدیریت تأمینمتوسط ترکیه یافتند ک

ارتباطات صریح و روشن بین کارکردهای مدیریت زنجیرة    سازمان دارد. و  تأمین  این مطالعات 

(؛ لذا این فرضیه مطح است که آیا هرکدام از Koh et al, 2007)  اند عملکرد سازمان را نشان داده

 مستقیم دارد یا خیر؟ تأثیر  یت جامع بر مزیت رقابتی عوامل نرم مدیریت کیف

های تولید و کنترل فرآیند، عملکرد صحیح  عوامل سخت مدیریت کیفیت جامع با تکیه بر تکنیک

تضمین میچنین سیستم  را  و  هایی  لمس  قابل  غیر  جامع سخت  کیفیت  مدیریت  ابعاد  کنند. 

مدیریت کیفیت جامع سخت را مرتبط با (. عوامل  Gadenne,2009 &  Sharmaگرایند )سیستم 

نوآوری، بهینه  و  مستمر  بهبود  کیفیت،  تضمین  کیفیت،  های  سیستم  پذیری،  انعطاف  کاوی، 

دانند  اطالعات و سنجش عملکرد، مدیریت فرآیند، برنامه ریزی استراتژیک و کنترل فرآیند می

(Lewis et al. 2006این عوامل توسط ابزارها و تکنیک .)ر نمودار علت و معلول، نمودار هایی نظی

پراکندگی، نمودار وابستگی، نمودار ارتباطات، نمودار دنباله، نمودارهای کنترل، گسترش کارکرد  

 Fotopoulosگیرند )کیفیت، آنالیز حاالت بالقوه خرابی و آثار آن مورد سنجش و ارزیابی قرار می

& Psomas, 2009توان به رویکرد فرآیندی ت چامع میترین عوامل سخت مدیریت کیفی(. از مهم

 و سیستمی و بهبود مستمر در سازمان اشاره کرد: 
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های سازمانی به صورت یک فرآیند در نظر گرفته می  رویکرد فرآیندی سازمان عبارت است از فعالیت 

منابع  ها کمتر و چرخه زمانی کوتاه تری در استفاده از  شود، در فرآیندانگاری سازمان، معموال هزینه 

می  پیش شکل  قابل  و  بهتر  نتایج  از  نشان  دارد. همچنین تصمیم  بینی گیرد که  سازمان  برای  تری 

پاسخگو هستند. )  اشتباه  اتخاذ تصمیمات  (  Khalid Mahmood et al., 2014گیرندگان در صورت 

ختار  شناسایی و درک یک سازمان به عنوان یک سیستم باعث می شود که هر سازمان را با توجه به سا 

اجزای سیستمی آن از سایر سازمان ها مجزا بدانیم و سعی در افزایش کارایی و اثربخشی آن داشته  

( برای بهبود مستمر عملکرد یک سازمان باید به دنبال راه هایی بود که  Joseph Taiwo,2001)  باشیم. 

یوسته مورد  از طریق شاخص گذاری معیارها و بر اساس مدیریت علمی، عملکرد سازمان به طور پ 

سنجش قرار بگیرد. همچنین باید در تمامی سطوح سازمان به یک سطح همتراز از فعالیت های بهبود  

آید.   می  وجود  به  ها  فرصت  برابر  در  بیشتری  انعطاف  مستمر  بهبود  با  نهایت  در  و  برسیم  یافته 

 (Salvatore Moccia,2016  ) از ابعاد سخت    میان هرکدام شود که  در این راستا این فرضیه مطرح می

 مدیریت کیفیت جامع و مزیت رقابتی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. 

نوآوری ها  آن  عنوان شد.1995یکی از اولین تعاریف نوآوری سبز توسط پورتر و وندرلینده در سال  

سبز را به منزله طراحی محصوالت و خدمات و بازاریابی و فروش، به گونه ای که با محیط زیست  

(. در تعاریف نوآوری سبز بر فرآیند،  Porter & Van der Linde, 1995ازگار باشد بیان کردند ) س

هایی تاکید شده که  تجهیزات، محصوالت و سیستم های مدیریتی و همچنین به کارگیری ایده

زیان پیامدهای  از  و  کنند  وارد  زیست  به محیط  را  زیستکمترین خسارت  بکاهند  بار  محیطی 

(Kemp & Arundel, 1998; Klemmer et al. 1998; Rennings, 2000  امروزه افزایش آگاهی .)

ها و جوامع مردم نسبت به محیط زیست و فشارهای قانونی در این زمینه سبب شده است تا دولت

(. همچنین صنایع مختلف،  Yung et al. 2011های زیست محیطی استقبال کنند )مختلف از برنامه

زیستپاکبا معرفی محصوالت   عملکرد  تا  دارند  این  محیطی خودتر سعی  ببخشند.  تقویت  را 

ی محصول، حین مصرف محصول و حتی  عملکرد شامل تولید مواد اولیه، فرآیند ساخت، عرضه

(. به  Barbiroli & Raggi, 2003مالحظات زیست محیطی پس از مصرف توسط مشتریان است )
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افزایش کارایی و ایجاد فضایی مبتنی بر    طور کلی هرگونه فعالیت نوآورانه در شرکت ها باعث 

مزیت  Tseng et al. 2013) رقابت می شود ایجاد  در  عوامل کلیدی  از  یکی  نوآوری  بنابراین   ،)

(. Bartel & Garud, 2009; Johannessen, 2008; Standing & Kiniti, 2011رقابتی پایدار است )

می بیان  ق شومپیتر،  و  پایدار  رقابت،  که  نظریه  کند  این  اساس  بر  و  نیست  بینی  پیش  ابل 

(؛ Schumpeter, 1934ها باید بر اساس شوک های وارد شده بر صنعت صورت گیرد )ریزیبرنامه

بینی نمی شوند. تئوری ها به طور کامل پیشگاه این شوکپذیری محیط هیچاما به دلیل تغییر

وج محیط  در  تحولّاتی  همواره  که  کند  می  بیان  قابل  شومپترین  غیر  و  تصادفی  که  دارد  ود 

ها همچنین میپیش این شوک  و  )بینی هستند  دهند  تغییر  را  منابع  ارزش   ,Chabertتوانند 

ریزی1998 برنامه  سازمان  هر  که  چارچوب  این  در  و  (.  ها  فرصت  منابع،  اساس  بر  را  هایش 

چ تصوری از یک سطح  کند و همواره این خطر وجود دارد که هیریزی میبرنامههای محیط،  تهدید

اجازه پیش ثابت به سازمان  )پایدار  نوآوری کلید موفقیت است   ,Bartel & Garudبینی ندهد 

(. عقیالنی ، در تحقیقی که انجام داد به این نتیجه رسید که مدیریت کیفیت جامع باعث  2009

 .Aquilani et alی پایدار است)آن رسیدن به توسعه  شود که نتیجهایجاد فرآیند خلق ارزشی می

عملکرد  2016 و  سبز  نوآوری  عنوان  تحت  الکثر،  عبدالنصر  توسط  که  تحقیقی  در  همچنین   .)

ها، در نظر گرفتن منافع  سازمان صورت پذیرفت، بیان شد که نوآوری سبز با استفاده از کالن داده

ار به کسب محیطی و اشراف بر میزان تقاضای محصوالت سبز در بازذینفعان، رعایت اخالق زیست

(. در تحقیقی تحت عنوان بررسی El-Kassar & Singh, 2018کند )مزیت رقابتی پایدار کمک می

ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان که در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد انجام شد تأثیر  

رد  ابعاد نوآوری سبز، هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم )با نقش میانجی عملک

(. در  1393مهمی بر جای گذاشت )مروتی و همکاران،تأثیر  زیست محیطی( بر عملکرد سازمان  

مثبت  تأثیر  پژوهشی دیگر بر صنعت برق در کشور تایوان این نتیجه حاصل شد که نوآوری سبز  

و عمیقی بر روی مزیت رقابتی دارد و کسب و کارها برای رسیدن به یک مزیت رقابتی پایدار باید  

فرآیند سبز سرمایه گذاری کنند)بر   و  در Chen et al. 2006روی محصوالت سبز  (. همچنین 
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تا    2011تحقیقی که بر روی آمارهای عملکرد زیست محیطی شرکت های پذیرفته شده از سال 

در چین انجام شد عنوان گشت که به طور کلی نوآوری سبز نقش بسزایی در کسب مزیت    2016

ه به منحصر به فرد بودن محصول هر شرکت، این تمایز محصول است که رقابتی دارد اما با توج

می ایفا  را  رقابتی  مزیت  و کسب  سبز  نوآوری  میان  میانجیگری  )نقش  (. Li, et al. 2019کند 

همچنین نتایج تحقیقی دیگر نشان داد که برای رسیدن به مزیت رقابتی سبز، شرکت های باید  

غدغه دارند را با توزیع کاالی سبز در سطح بازار بربایند و  مشتریانی که نسبت به محیط زیست د

(؛ لذا  Tjahjadi et al.,2020) خواهی از بازار بیشتر کنندگونه شانس دستیابی خود را در سهماین

ی مستقیم و معناداری شود که  میان نوآوری سبز و مزیت رقابتی رابطهاین فرضیه مطرح می

مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد  تأثیر  توسط عباس، بر روی    وجود دارد. در تحقیقی دیگر که

ها یک مسئولیت سبز صورت گرفت، نتیجه این شد که اجرای مدیریت کیفیت جامع در شرکت 

کند که باعث در نظر گرفتن مالحظات زیست محیطی و بهبود عملکرد سبز  را ایجاد می  اجتماعی

)در سطوح مختلف سازمان می است،    (،Abbas, 2019شود  داده  انجام  تحقیقی که  نیز در  لی 

توان های تکنولوژیکی و مدیریتی سبز میمدعی است که با به کارگیری مدیریت کیفیت و نوآوری 

به کنترل بازار رسید لذا این فرضیه مطرح است که بین مدیریت کیفیت جامع و ابعاد نرم و سخت  

 .و معناداری وجود داردآن و مزیت رقابتی از طریق نوآوری سبز رابطه مثبت 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی پژوهش )محقق ساخته( (1) شکل
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 روش تحقيق   3

از آنجا که هدف تحقیق، تعیین روابط علی میان متغیرهای مدیریت کیفیت جامع ، نوآوری سبز 

و مزیت رقابتی است، این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطالعات، توصیفی 

همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر روش تحلیل عاملی مرتبه یکم است و از حیث زمانی ازنوع  

ی این پژوهش شامل چهار بخش است. در بخش  تحقیقات مقطعی به شمار می آید. پرسشنامه

با   و جونز  نظری هیل  از چارچوب  رقابتی  )  15مزیت  (، در بخش  Hill & Jones, 2010سوال 

( با  Lavene Ariko, 2016ی استاندارد لوین آریکو )با توجه به پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر

( Tseng et al. 2012سوال و در بخش نوآوری سبز از پرسشنامه استاندارد تسنگ و همکاران )  19

ی آن ها در پژوهش های صورت گرفته سوال استفاده شده است که روایی و پایایی همه  13، با  

همچنی است.  شده  پژوهش  تأیید  این  در  اندازه  4ن  بر  مبنی  متغیرهای  سوال  گیری 

و  جمعیت  مدیران  شامل  پژوهش  این  آماری  جامعه  است.  شده  تعبیه  پرسشنامه  در  شناختی 

نفر به عنوان مدیران   206باشد که شامل  مسئولین مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می

ت. با توجه فرمول کُکران حجم نمونه شامل عالی و میانی و کارشناسان کیفی این سازمان اس

 نفر می باشد.  158

𝑛 =
𝑁𝑍2𝑝𝑞

(𝑁 − 1)𝑑2 + 𝑍2𝑝𝑞
=

268 × 3,84 × 0,5 × 0,5

(268 − 1)0,0025 + 3,84 × 0,5 × 0,5
= 158 

ها میان آنان توزیع شد که انتخاب و پرسشنامه   223برای اطمینان بیشتر یک نمونه آماری شامل  

پرسشنامه  این  انج تمامی  قبول و جهت  قابل  با ها  پرسشنامه  استفاده شدند.  آماری  ام محاسبات 

 پایایی  و  روایی  انجام  ای تنظیم شدند و جهت های بسته و در قالب طیف لیکرت پنج گزینه پرسش 

 همان  یا  پرسشنامه،  اعتماد  قابلیت  آزمون  برای  ابزار  مشهورترین   .شد عمل زیر صورت  به  ها  پرسشنامه 

 از  گیری  اندازه  ابزار  درونی  هماهنگی ی محاسبه  منظور  به  که  کرونباخ است  آلفای  ضریب  پایایی، 

 و  صفر  بین  کمیت  این  رود.  می  کار  به  سنجند،  می  را  مختلفی  های که ویژگی  هایی پرسشنامه  جمله 
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کند، ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل  می  تغییر  یک 

 (.Sekaran, & Bougie, 2009)  آلفای کرونباخ مطلوب است برای   0/ 7است. مقادیر باالی  

 : ضرایب آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی (1)جدول 

 نوآوری سبز  مدیریت کیفیت فراگیر  مزیت رقابتی  

 0.708 0.887 0.849 ضریب آلفای کرونباخ 

 تجزیه و تحليل یافته ها  4

 نشان داده شده است. (2)ویژگی های دموگرافیک نمونه آماری در جدول  

 : ویژگی دموگرافیک مورد مطالعه(2) جدول 

 جنسیت
 زن 

(1/82   )% 

 مرد

(9/17   )% 

 سن 
30-20 

(1/21   )% 

40-30 

(5/41   )% 

50-40 

(7/31   )% 

 سال  50باالتر از 

(7/5   )% 

 میزان تحصیالت 
 فوق دیپلم 

(45/2   )% 

 کارشناسی 

(3/81   )% 

 کارشناسی ارشد 

(13  )% 

 دکترا

(25/3   )% 

 سابقه خدمتی 
10-0 

(35  )% 

20-10 

(1/56   )% 

30-20 

(1/8   )% 

 سال خدمت  30باالتر 

(8/0   )% 

آزمون   ناپارامتریک  روش  از  استفاده  با  را  آماری  توزیع  بودن  نرمال  فرضیات،  آزمون  از  قبل 

کنیم. این آزمون روشی برای همسانی یک توزیع فراوانی  اسمیرنوف  بررسی می  –کولموگروف  

 کند. نظری بر اساس اطالعات تجربی را بررسی می

 اسمیرنوف -: آزمون کولموگروف (3)جدول 

 نتیجه آزمون  (sigسطح معنا داری ) متغیر

 توزیع نرمال است  18/0 مدیریت کیفیت جامع 

 توزیع نرمال است  20/0 نوآوری سبز 

 توزیع نرمال است  16/0 مزیت رقابتی 
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ُبعد از مدیریت کیفیت جامع است. با استفاده از روش تحلیل    7گویه معرف    19،  ( 2) مطابق شکل  

از   استفاده  و  اندازه مدل عاملی  بیان  های  باال  به صورت شکل  نتایج  عاملی  بارهای  برآورد  گیری در 

است که نشان    0/ 5شود؛ بارهای عاملی مربوط به هر عامل باالتر از  شود. همانطور که مالحظه می می 

از این دارد که معرف خوبی برای متغیرهای مربوطه هستند. شاخص های برازش مدل همگی در سطح  

و   0/931GFI  ،;0/962AGFI  ،;0/943CFI  ،;0/924NFI;اند به این صورت که ) گزارش شده قابل قبولی  

; 0/0475RMSEA .نتایج حاصل نشان داد که پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار است ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TQM: ضرایب استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم (2)شکل 

 
1 Goodness of fit index 

2 Adjusted Goodness of Fit Index 

3 Comparative Fit Index 

4 Normed Fit Index 

5 Root Mean Squared Error of Approximation 
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با   15 است.  رقابتی  مزیت  معرف  مدل  گویه  از  استفاده  و  عاملی  تحلیل  روش  از  های  استفاده 

شود. همانطور که مالحظه گیری در برآورد بارهای عاملی نتایج به صورت شکل باال بیان میاندازه

است که نشان از این دارد که معرف خوبی   5/0شود؛ بارهای عاملی مربوط به هر عامل باالتر از  می

اخص های برازش مدل همگی در سطح قابل قبولی گزارش برای متغیرهای مربوطه هستند. ش

( RMSEA; 0/023و    GFI;0/97  ،AGFI;0/98  ،CFI;0/92  ،NFI;0/93اند به این صورت که )شده

 نتایج حاصل نشان داد که پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزیت رقابتیییدی مرتبه اول أ: ضرایب استاندارد تحلیل عاملی ت(3)شکل 

مدل  13 از  استفاده  و  عاملی  تحلیل  روش  از  استفاده  با  است.  رقابتی  مزیت  معرف  های  گویه 

شود. همانطور که مالحظه گیری در برآورد بارهای عاملی نتایج به صورت شکل باال بیان میاندازه

د که معرف خوبی است که نشان از این دار  5/0شود؛ بارهای عاملی مربوط به هر عامل باالتر از  می

برای متغیرهای مربوطه هستند. شاخص های برازش مدل همگی در سطح قابل قبولی گزارش 



168                 تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی با نقش میانجی نوآوری سبز 

DOI:10.22034/JSQM.2022.307552.1364 

( RMSEA; 0/020و    GFI;0/98  ،AGFI;0/93  ،CFI;0/97  ،NFI;0/99اند به این صورت که )شده

 نتایج حاصل نشان داد که پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضرایب استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول نوآوری سبز: (4)شکل 

های تحقیق که به صییورت تحلیل مسیییر و تحلیل عاملی مرتبه یکم  در گام بعد آزمون فرضیییه

پذیرد.  های نیکویی برازش تحقیق انجام میکنیم و پس از آن شاخصصورت گرفته را بررسی می

ون رد یا تأیید فرضیییه های اثرات مسییتقیم و  به بحث و بررسییی پیرام  (4) در جدول شییماره

 پردازیم.مستقیم ابعاد نرم و سخت مدیریت کیفیت جامع بر متغیر میانجی و وابسته میغیر
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 و غیر مستقیم  :  بررسی ضرایب اثر مستقیم(4) جدول 

 

 فرضیات تحقیق 

  اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم 

 نتیجه آزمون  T بتا  T بتا 

 تأیید فرضیه  - - 95/8 52/0 مدیریت کیفیت جامع             نوآوری سبز  

 تأیید فرضیه 54/2 07/0 74/12 67/0 مدیریت کیفیت جامع             مزیت رقابتی 

 تأیید فرضیه - - 54/2 13/0 نوآوری سبز                   مزیت رقابتی 

 تأیید فرضیه - - 78/3 30/0 نوآوری سبز مدیریت کیفیت جامع )نرم(             

 تأیید فرضیه 12/2 05/0 00/6 37/0 مدیریت کیفیت جامع )نرم(            مزیت رقابتی 

 تأیید فرضیه - - 08/3 25/0 مدیریت کیفیت جامع )سخت(           نوآوری سبز

 تأیید فرضیه 97/1 06/0 43/6 39/0 مدیریت کیفیت جامع )سخت(            مزیت رقابتی

 

 

 

 

 

 : مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین استاندارد ضرایب مسیر(5)شکل 

 

 

 

 

 

 (t-value:  مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری ضرایب )(6)شکل 
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با هدف بررسی   بر مزیت  تأثیر  مطالعه حاضر  عوامل نرم و سخت آن  مدیریت کیفیت جامع و 

گری نوآوری سبز انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل  رقابتی به صورت مستقیم و با نقش میانجی

دهد که مدیریت کیفیت  ها با روش تحلیل مسیر و تایید عاملی مرتبه اول به ما نشان میداده

ارد. تردیدی نیست که در عصر تولید انبوه و رقابت  مستقیم و مؤثری بر مزیت رقابتی دتأثیر  جامع  

مندی مشتریان را تا  رسند که سطح رضایتها و شرکت هایی به مزیت رقابتی پایدار میسازمان

اصلی افزایش دهند.  ارائه و  سطح وفاداری کامل  این سطح رضایت،  به  ترین مسئله در رسیدن 

ی درون سازمانی  ز مجرای مدیریت همه جانبه تولید خدمات یا کاالی با کیفیتی است که تنها ا

می تواند بر اساس یک عملکردِ مبتنی بر تمرکز    TQM  (؛1391شود )زیویار و همکاران،  میسر می

فرآیندهای   یادگیری  معنای  به  مستمر  بهبود  برساند.  مستمر  بهبود  به  را  سازمان  مشتریان  بر 

( آینده است  آنان در  بهبود  به بررسی Hodgetts, 1998کنونی و  بهبود مستمر تعهدی است   .)

( ، که Dean & Bowen, 1994های فنی و اداری در جهت یافتن روش های بهتر)مداوم پروسه

(. اگر یک سازمان  Anderson et al. 1994) هدف نهایی آن چیزی جز رضایت مشتریان نیست

را در  ها  آن  ردازش،بتواند اطالعات مفیدی را از مشتریان کسب کند و پس از ذخیره سازی و پ 

مسیر درستی هدایت کند می تواند به اهداف کیفی سازمان دست یابد و با کسب متقابل ارزشی 

 Lau etشوند منجر به خلق مزیت رقابتی تمایز می شود )که مشتریان برای آن شرکت قائل می

al. 2004; Black & Porter, 1995; Zu et al. 2010  نتایج این بخش از پژوهش همسو با مقاالت .)

(Al Qudah, 2012; Ganapavarapu & Prathigadapa, 2015; Taliba & Mostafa, 2012)  

داند. همچنین از نتایج پژوهش  مدیریت کیفیت جامع را عاملی مؤثر بر کسب مزیت رقابتی می

سبز دارد. در هر سازمانی  بسزایی بر نوآوری  تأثیر  حاضر مشخص شد که مدیریت کیفیت جامع  

به گونه ای   باید بتواند با شخصیت رهبری خود مقاصد و محیط داخلی سازمان را  مدیر ارشد 

ایجاد و از آن محافظت کند که کارکنان بتوانند برای نیل به اهداف سازمانی کامال مشارکت نمایند  

(Valentina et al. 2016; Prajogo & Sohal, 2003; Valmohammadi, 2011 با توجه به ایجاد .)

تر و افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به مسائل  های اجتماعی جهت حفظ جهانی پاکدغدغه
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باید با در نظر گرفتن این    TQMزیستی، لذا رهبری مدیریت ارشد به عنوان یکی از عوامل  محیط

پایدار هدایت  ی  ( سازماندهی مجموعه را جهت رسیدن به توسعهPattanayak, 2011) اندازچشم

کند. کارکنان به عنوان عناصر اصلی برای کسب مزیت رقابتی می توانند با ایجاد انگیزه، تعهد و  

 Zhang, 2000; Ahireمشارکت و همچنین نوآوری و خالقیت سازمان را به اهداف اصلی برسانند )

et al. 1996  مهم عوامل  از  دیگر  یکی  عنوان  به  انسانی  منابع  مدیریت   .)TQM   سازی،    با تیم 

تواند با ایجاد محیط کاری سبز، اهمیت  مشارکت گروهی در سازمان و تعلیم و تربیت کارکنان می

( که در نهایت این امر منجر  Ahmad, 2015مسائل زیست محیطی را در سازمان افزایش داده )

وری به کارآیی باالتر و کاهش هزینه ها در سطوح فردی، سازمانی و محیطی شده و میزان نوآ

افزایش می را در سطح سازمان  این  Goswami & Ranjan, 2015دهد )سبز  نتایج  با  (. همسو 

گذاری مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سبز در یک تحقیق صورت بر روی  تأثیر  پژوهش در  

تولید کننده های کوچک و متوسط کشور پاکستان، این نتیجه حاصل شد که با افزایش قابلیت  

توان به نوآوری هایی در راستای عملکرد سبز ط مدیریت کیفیت فراگیر میهای سازمانی توس

مستقیم تأثیر  نوآوری سبز بر مزیت رقابتی  تأثیر  (. در تحقیق حاضر  Abbas, 2019دست یافت )

و معناداری است. همانطور که قبالً نیز اشاره شد امروزه دغدغه های زیست محیطی تنها توجه 

ی جمعی، افکار عموم را برای رسیدن به یک  رده است بلکه این دغدغهمدیران را به خود جلب نک

راه حل بهتر به خود جلب کرده است با این اوصاف با تمرکز بر خواست مشتریان قدم برداشتن 

بلکه به یک شود  نمیدر راه نوآوری سبز به معنای ساختن جهانی پاک تر نه تنها هزینه محسوب  

(. عالوه  Hart, 1997مزیت رقابتی در طوالنی مدت می انجامد ) سرمایه گذاری موفق برای کسب

های مختلف را محبور به رعایت  ها و سازمانبر خواست مشتریان از آنجایی که دولت ها، شرکت

ی کسب منافع اقتصادی و  کنند، در این دوراهی نگاه افسارگسیختهالزامات زیست محیطی می

هایی به کسب مزیت رقابتی  ( ، تنها شرکت Roseland, 2000رعایت مقررات حافظ منافع زیست )

به  دست می زیست محیطی  قوانین  رعایت  بر  مبتنی  مدیریتی  با  و  نوآورانه  نگاهی  با  یابند که 

( Stead W & Stead J, 1995پردازند ) ساخت محصوالت سبز و اجرای عملکرد سبز در سازمان می



172                  تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی با نقش میانجی نوآوری سبز 

DOI:10.22034/JSQM.2022.307552.1364 

(. همسو با تحقیق حاضر، Ge et al. 2018ت )که این امر چیزی جز استراتژی نوآوری سبز نیس

های  در تحقیقی که در کشور ویتنام با هدف سنجش پیاده سازی نوآوری سبز در چهار شرکت

ها شامل سهم بازار، میزان فروش، سود، اعتبار  ساخت موتورسیکلت انجام شد، عملکرد کلی شرکت

ست محیطی بر کسب مزیت رقابتی  مثبت عملکرد زیتأثیر  و شهرت افزایش یافت و به طور کلی  

تأثیر ،   (Murat Ar, 2012(. همچنین در پژوهشی دیگر، مورات آر )Lin et al. 2013دیده شد )

  140نوآوری محصول سبز را به عنوان یکی از ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد و مزیت رقابتی در  

گذاری مؤثر نوآوری  تأثیر  سازمان در صنایع مختلف ترکیه سنجید که با نتایج مشابه مبنی بر  

سبز بر مزیت رقابتی مواجه شد. در تحقیق حاضر همچنین تحلیل مسیر برای عوامل نرم و سخت  

هرکدام  تأثیر  مدیریت کیفیت جامع به صورت جداگانه صورت پذیرفت که با وجود معنادار بودن  

گری بتی با نقش میانجیغیر مستقیم بر مزیت رقاتأثیر  بر نوآوری سبز و مزیت رقابتی و ها آن  از

نوآوری سبز اما نتایج حاکی از آن بود که  در این میان، سهم مدیریت کیفیت جامع نرم بیشتر 

مهم است. از  با  یکی  مناسب  ارتباط  و  مدیریت  نرم،  جامع  کیفیت  مدیریت  عوامل  ترین 

تأمینتامین است.اهمیّت  میکنندگان  آشکار  وقتی  اولکنندگان  مواد  کیفیت  که  تأثیر  یه  شود 

کنندگان هر  مستقیمی بر محصوالت و خدمات ارائه شده می گذارد لذا در رابطه با مدیریت تأمین

چه تعداد آنان کمتر باشد تا از تنوع بیشتر تکنیک تبادل و اطالعات مدیریتی در این میان بهره  

( است  بهتر  زنجیره  Kristal et al. 2010ببریم  یک  برقراری  برای  همچنین  سبز،    تأمین (. 

(. هنگامی که یک  Rezaei et al. 2016ی مناسب است ) کنندهترین عامل، انتخاب تأمینکلیدی

ی منابع اولیه خود انتخاب کند با اعمال کیفیت در  کننده ای سبز را جهت تهیهشرکت، تأمین

افزایش  را  بهبود می بخشد و سودآوری شرکت  را  برای سازمان تصویر شرکت  انتخاب ورودی 

) می و  Govindan et al. 2015; Govindan et al. 2013دهد  فونگ  توسط  که  تحقیقی  در   .)

کنندگان به  کنندگان صورت گرفت این نتیجه حاصل می شود که تأمینهمکارانش بر روی تامین

بودن معروف  و  سنتی  نمیصرف  مزیت  کسب  به  را  سازمان  از  شان  است  بهتر  بلکه  رسانند 

(. با مرور  Mendoza-Fong, 2017ای کسب مزیت رقابتی استفاده کرد )کنندگان سبز برتأمین
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پیشین درمیمطالعه بر تغییرات سازمانی تمرکز  یابیم که فلسفههای  ی مدیریت کیفیت جامع 

( تغییرات  Nasim, 2018; Carnerud, 2018; Veltmeyer & Mohamed, 2017دارد  این  که   )

رت پذیرد. از طرفی برای هر سازمان کسب مزیت  های مختلف سازمان صوممکن است در الیه

های زیست محیطی در شود اما با تغییرات و دگرگونیرقابتی پایدار اولویت نهایی محسوب می

های مردم نسبت به این مهم، کسب مزیت رقابتی پایدار در ی گذشته و افزایش نگرانیچند دهه

ی حاضر  ی پایدار است. در مطالعههمحیطی و حرکت به سمت توسعگرو رعایت الزامات زیست

مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی با  تأثیر  تالش شد تا با در نظرگرفتن این شرایط میزان  

میانجی مطالعهنقش  با  گیرد.  قرار  مورد سنجش  سبز  نوآوری  نظامگری  گذشته  ی  ادبیات  مند 

گذار هستند که این عوامل  ر  تأثیمشاهده شد که عوامل مختلفی بر مزیت رقابتی   TQMی  درباره

شوند. عوامل نرم مدیریت  به دو زیر گروه کلی مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت دسته بندی می

کیفیت جامع درنظر گرفته شده در این پژوهش شامل تمرکز بر مشتریان، رهبری مدیران ارشد،  

ی ود که حکایت از رابطهکنندگان و آموزش منابع انسانی بمدیریت منابع انسانی، مدیریت تأمین

در  همچنین  داشت.  سبز  نوآوری  میانجی  نقش  با  و  مستقیم  به صورت  رقابتی  مزیت  بر  مؤثر 

زیرگروه مدیریت کیفیت جامع سخت با توجه به عواملی چون بهبود مستمر، مدیریت فرآیند و  

ت  استراتژی کیفی و دیدگاه سیستمی به کیفیت مشخص شد که این عوامل نیز در کسب مزی

هستند. نظر به نتایج این تحقیق   رقابتی به صورت مستقیم و با نقش میانجی نوآوری سبز اثرگذار 

های بهبود مستمر در مجموعه  گیری شاخص سازی و اندازهها می توانند با ایجاد فرهنگسازمان

ز، های سبز، تولید محصوالت سبنسبت به مسائل زیست محیطی و نگاه نوآورانه نسبت به فناوری

ی نوآوری سبز به  عملکرد سبز و با اجرای مدیریت یکپارچه سبز به عنوان عوامل تشکیل دهنده

کسب مزیت رقابتی دست یابند. درپایان الزم است به محدودیت های این پژوهش نیز اشاره کرد.  

ی آماری این پژوهش مدیران با توجه به اینکه پژوهش حاضر از حیث زمانی مقطعی است و جامعه

بهبود کیفیت  ب تیم  پرستاری )مترون، سوپروایزر و سرپرستاران( و  یمارستانی، مدیران خدمات 

بیمارستان های شهر شیراز است لذا نسبت به تعمیم دادن این تحقیق در سازمان های دیگر باید  
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های  گردد که پژوهش را در سازمان ها و ارگاندقت عمل الزم به خرج داد. همچنین پیشنهاد می

دیگری  تولی میانجی  متغیرهای  با  را  پژوهش  اینکه  یا  و  گردد  بررسی  نیز  دیگر  و خدماتی  دی 

 .سنجید

 و پيشنهادات  گيرييجه نت  5

با هدف بررسی   بر مزیت  تأثیر  مطالعه حاضر  عوامل نرم و سخت آن  مدیریت کیفیت جامع و 

زیه و تحلیل  گری نوآوری سبز انجام شد. نتایج تجرقابتی به صورت مستقیم و با نقش میانجی

دهد که مدیریت کیفیت  ها با روش تحلیل مسیر و تایید عاملی مرتبه اول به ما نشان میداده

مستقیم و مؤثری بر مزیت رقابتی دارد. تردیدی نیست که در عصر تولید انبوه و رقابت  تأثیر  جامع  

شتریان را تا  مندی مرسند که سطح رضایتها و شرکت هایی به مزیت رقابتی پایدار میسازمان

اصلی افزایش دهند.  ارائه و  سطح وفاداری کامل  این سطح رضایت،  به  ترین مسئله در رسیدن 

ی درون سازمانی  تولید خدمات یا کاالی با کیفیتی است که تنها از مجرای مدیریت همه جانبه 

ر تمرکز می تواند بر اساس یک عملکردِ مبتنی ب   TQM  (؛1391شود )زیویار و همکاران،  میسر می

فرآیندهای   یادگیری  معنای  به  مستمر  بهبود  برساند.  مستمر  بهبود  به  را  سازمان  مشتریان  بر 

( آینده است  آنان در  بهبود  به بررسی Hodgetts, 1998کنونی و  بهبود مستمر تعهدی است   .)

( ، که Dean & Bowen, 1994های فنی و اداری در جهت یافتن روش های بهتر)مداوم پروسه

(. اگر یک سازمان  Anderson et al. 1994) هدف نهایی آن چیزی جز رضایت مشتریان نیست

را در  ها  آن  بتواند اطالعات مفیدی را از مشتریان کسب کند و پس از ذخیره سازی و پردازش،

مسیر درستی هدایت کند می تواند به اهداف کیفی سازمان دست یابد و با کسب متقابل ارزشی 

 Lau etشوند منجر به خلق مزیت رقابتی تمایز می شود )رای آن شرکت قائل میکه مشتریان ب

al. 2004; Black & Porter, 1995; Zu et al. 2010  نتایج این بخش از پژوهش همسو با مقاالت .)

(Al Qudah, 2012; Ganapavarapu & Prathigadapa, 2015; Taliba & Mostafa, 2012)  

داند. همچنین از نتایج پژوهش  ملی مؤثر بر کسب مزیت رقابتی میمدیریت کیفیت جامع را عا 
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بسزایی بر نوآوری سبز دارد. در هر سازمانی  تأثیر  حاضر مشخص شد که مدیریت کیفیت جامع  

به گونه ای   باید بتواند با شخصیت رهبری خود مقاصد و محیط داخلی سازمان را  مدیر ارشد 

بتوانند برای نیل به اهداف سازمانی کامال مشارکت نمایند    ایجاد و از آن محافظت کند که کارکنان

(Valentina et al. 2016; Prajogo & Sohal, 2003; Valmohammadi, 2011 با توجه به ایجاد .)

تر و افزایش سطح آگاهی مردم نسبت به مسائل  های اجتماعی جهت حفظ جهانی پاکدغدغه

باید با در نظر گرفتن این    TQMوان یکی از عوامل  زیستی، لذا رهبری مدیریت ارشد به عنمحیط

ی پایدار هدایت  ( سازماندهی مجموعه را جهت رسیدن به توسعهPattanayak, 2011) اندازچشم

کند. کارکنان به عنوان عناصر اصلی برای کسب مزیت رقابتی می توانند با ایجاد انگیزه، تعهد و  

 Zhang, 2000; Ahireرا به اهداف اصلی برسانند )مشارکت و همچنین نوآوری و خالقیت سازمان  

et al. 1996  مهم عوامل  از  دیگر  یکی  عنوان  به  انسانی  منابع  مدیریت   .)TQM    ،سازی تیم  با 

تواند با ایجاد محیط کاری سبز، اهمیت  مشارکت گروهی در سازمان و تعلیم و تربیت کارکنان می

( که در نهایت این امر منجر  Ahmad, 2015مسائل زیست محیطی را در سازمان افزایش داده )

به کارآیی باالتر و کاهش هزینه ها در سطوح فردی، سازمانی و محیطی شده و میزان نوآوری 

افزایش می را در سطح سازمان  این  Goswami & Ranjan, 2015دهد )سبز  نتایج  با  (. همسو 

ک تحقیق صورت بر روی  گذاری مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سبز در یتأثیر  پژوهش در  

تولید کننده های کوچک و متوسط کشور پاکستان، این نتیجه حاصل شد که با افزایش قابلیت  

توان به نوآوری هایی در راستای عملکرد سبز های سازمانی توسط مدیریت کیفیت فراگیر می

مستقیم ر  تأثینوآوری سبز بر مزیت رقابتی  تأثیر  (. در تحقیق حاضر  Abbas, 2019دست یافت )

های زیست محیطی تنها توجه و معناداری است. همانطور که قبالً نیز اشاره شد امروزه دغدغه

ی جمعی، افکار عموم را برای رسیدن به یک  مدیران را به خود جلب نکرده است بلکه این دغدغه

اشتن راه حل بهتر به خود جلب کرده است با این اوصاف با تمرکز بر خواست مشتریان قدم برد

بلکه به یک شود  نمیدر راه نوآوری سبز به معنای ساختن جهانی پاک تر نه تنها هزینه محسوب  

(. عالوه  Hart, 1997سرمایه گذاری موفق برای کسب مزیت رقابتی در طوالنی مدت می انجامد )
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  های مختلف را محبور به رعایت ها و سازمانبر خواست مشتریان از آنجایی که دولت ها، شرکت

ی کسب منافع اقتصادی و  کنند، در این دوراهی نگاه افسارگسیختهالزامات زیست محیطی می

هایی به کسب مزیت رقابتی  ( ، تنها شرکت Roseland, 2000رعایت مقررات حافظ منافع زیست )

به  دست می زیست محیطی  قوانین  رعایت  بر  مبتنی  مدیریتی  با  و  نوآورانه  نگاهی  با  یابند که 

( Stead W & Stead J, 1995پردازند ) الت سبز و اجرای عملکرد سبز در سازمان میساخت محصو

(. همسو با تحقیق حاضر، Ge et al. 2018که این امر چیزی جز استراتژی نوآوری سبز نیست )

های  در تحقیقی که در کشور ویتنام با هدف سنجش پیاده سازی نوآوری سبز در چهار شرکت

ها شامل سهم بازار، میزان فروش، سود، اعتبار  شد، عملکرد کلی شرکت  ساخت موتورسیکلت انجام

مثبت عملکرد زیست محیطی بر کسب مزیت رقابتی  تأثیر  و شهرت افزایش یافت و به طور کلی  

تأثیر ،   (Murat Ar, 2012(. همچنین در پژوهشی دیگر، مورات آر )Lin et al. 2013دیده شد )

  140یکی از ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد و مزیت رقابتی در    نوآوری محصول سبز را به عنوان

گذاری مؤثر نوآوری  تأثیر  سازمان در صنایع مختلف ترکیه سنجید که با نتایج مشابه مبنی بر  

سبز بر مزیت رقابتی مواجه شد. در تحقیق حاضر همچنین تحلیل مسیر برای عوامل نرم و سخت  

هرکدام  تأثیر  صورت پذیرفت که با وجود معنادار بودن  مدیریت کیفیت جامع به صورت جداگانه 

گری غیر مستقیم بر مزیت رقابتی با نقش میانجیتأثیر  بر نوآوری سبز و مزیت رقابتی و ها آن  از

نوآوری سبز اما نتایج حاکی از آن بود که  در این میان، سهم مدیریت کیفیت جامع نرم بیشتر 

مهم است. از  با  یکی  مناسب  ارتباط  و  مدیریت  نرم،  جامع  کیفیت  مدیریت  عوامل  ترین 

تأمینتامین است.اهمیّت  میکنندگان  آشکار  وقتی  اولیه  کنندگان  مواد  کیفیت  که  تأثیر  شود 

کنندگان هر  مستقیمی بر محصوالت و خدمات ارائه شده می گذارد لذا در رابطه با مدیریت تأمین

ر باشد تا از تنوع بیشتر تکنیک تبادل و اطالعات مدیریتی در این میان بهره  چه تعداد آنان کمت

( است  بهتر  زنجیره  Kristal et al. 2010ببریم  یک  برقراری  برای  همچنین  سبز،  تأمین  (. 

(. هنگامی که یک  Rezaei et al. 2016ی مناسب است ) کنندهترین عامل، انتخاب تأمینکلیدی

ی منابع اولیه خود انتخاب کند با اعمال کیفیت در  ز را جهت تهیهکننده ای سبشرکت، تأمین
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افزایش  را  بهبود می بخشد و سودآوری شرکت  را  برای سازمان تصویر شرکت  انتخاب ورودی 

) می و  Govindan et al. 2015; Govindan et al. 2013دهد  فونگ  توسط  که  تحقیقی  در   .)

کنندگان به  این نتیجه حاصل می شود که تأمین  کنندگان صورت گرفتهمکارانش بر روی تامین

بودن معروف  و  سنتی  نمیصرف  مزیت  کسب  به  را  سازمان  از  شان  است  بهتر  بلکه  رسانند 

(. با مرور  Mendoza-Fong, 2017کنندگان سبز برای کسب مزیت رقابتی استفاده کرد )تأمین

پیشین درمیمطالعه بر تغییرات سازمانی تمرکز    ی مدیریت کیفیت جامع یابیم که فلسفههای 

( تغییرات  Nasim, 2018; Carnerud, 2018; Veltmeyer & Mohamed, 2017دارد  این  که   )

های مختلف سازمان صورت پذیرد. از طرفی برای هر سازمان کسب مزیت  ممکن است در الیه

حیطی در های زیست مشود اما با تغییرات و دگرگونیرقابتی پایدار اولویت نهایی محسوب می

های مردم نسبت به این مهم، کسب مزیت رقابتی پایدار در ی گذشته و افزایش نگرانیچند دهه

ی حاضر  ی پایدار است. در مطالعهمحیطی و حرکت به سمت توسعهگرو رعایت الزامات زیست

مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی با  تأثیر  تالش شد تا با در نظرگرفتن این شرایط میزان  

میانجی مطالعهنقش  با  گیرد.  قرار  مورد سنجش  سبز  نوآوری  نظامگری  گذشته  ی  ادبیات  مند 

گذار هستند که این عوامل  تأثیر  مشاهده شد که عوامل مختلفی بر مزیت رقابتی   TQMی  درباره

شوند. عوامل نرم مدیریت  به دو زیر گروه کلی مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت دسته بندی می

مع درنظر گرفته شده در این پژوهش شامل تمرکز بر مشتریان، رهبری مدیران ارشد،  کیفیت جا

ی کنندگان و آموزش منابع انسانی بود که حکایت از رابطهمدیریت منابع انسانی، مدیریت تأمین

در  همچنین  داشت.  سبز  نوآوری  میانجی  نقش  با  و  مستقیم  به صورت  رقابتی  مزیت  بر  مؤثر 

یفیت جامع سخت با توجه به عواملی چون بهبود مستمر، مدیریت فرآیند و  زیرگروه مدیریت ک

استراتژی کیفی و دیدگاه سیستمی به کیفیت مشخص شد که این عوامل نیز در کسب مزیت  

هستند. نظر به نتایج این تحقیق   رقابتی به صورت مستقیم و با نقش میانجی نوآوری سبز اثرگذار 

های بهبود مستمر در مجموعه  گیری شاخص سازی و اندازهد فرهنگها می توانند با ایجاسازمان

های سبز، تولید محصوالت سبز، نسبت به مسائل زیست محیطی و نگاه نوآورانه نسبت به فناوری
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ی نوآوری سبز به  عملکرد سبز و با اجرای مدیریت یکپارچه سبز به عنوان عوامل تشکیل دهنده

ایان الزم است به محدودیت های این پژوهش نیز اشاره کرد.  کسب مزیت رقابتی دست یابند. درپ 

ی آماری این پژوهش مدیران با توجه به اینکه پژوهش حاضر از حیث زمانی مقطعی است و جامعه

بهبود کیفیت   تیم  پرستاری )مترون، سوپروایزر و سرپرستاران( و  بیمارستانی، مدیران خدمات 

ت به تعمیم دادن این تحقیق در سازمان های دیگر باید  بیمارستان های شهر شیراز است لذا نسب

های  گردد که پژوهش را در سازمان ها و ارگاندقت عمل الزم به خرج داد. همچنین پیشنهاد می

دیگری   میانجی  متغیرهای  با  را  پژوهش  اینکه  یا  و  گردد  بررسی  نیز  دیگر  و خدماتی  تولیدی 

 سنجید.

 تقدیر و تشکر  6

م از تمامی کادر درمان و پزشکی کشور به ویژه پرسنل درمانی شهر شیراز بیندر پایان الزم می

که در این ایام، با تالش و فداکاری خود به عنوان مدافعان سالمت در خط مقدم مبارزه با بیماری  

کرونا در حال ایثارگری هستند و در این پژوهش به ما یاری بسیاری رساندند کمال تقدیر و تشکر  

 را به جا آورم.

 مراجع  7

عوامل مدیریت کیفیت جامع تأثیر  بررسی  " (.  1396اجلی، مهدی، عبدالکریم محمدی باالنی )

نامه علمی"نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر )مورد مطالعه: صنعت گاز( - ، فصل 

 61-74، 1، شماره 23ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت، سال هفتم، دوره ی 

  وضعیت  تعیین  چارچوب  (. ارائه1392).  محسن آناهیتا، شهریاری،  احمدی،شیرانی، بهروز،    ارباب

 (  58) ;. بازرگانی های بررسی رقابتی(، مزیت کسب معیارهای براساس سازمان منابع  رقابتی

 ( ندا،  قویدست،  کورش،  مدیریت  "(،  1396بروجی،  در  بوئینگ  شرکت  نوین  تأمین  رویکرد 

 ، پاییز 57فصلنامه علمی ترویجی مدیریت زنجیره تامین، سال نوزدهم، شماره   "کنندگان
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بررسی مییزان تیأثیر   (1390) .شیکرچی زاده، زهیرا ،زینلیی، زهیرا ،رضایی دولت آبادی، حسین

 9-25،  5در ایجیاد مزییت رقابتی، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره  هوشیمندی رقیابتی 

)  ،نرگسیان  ،محمدصادق   ،ضیائی   ،فرزاد  ،زیویار عوامل  1391جواد.  بررسی  رضایت    مؤثر(.  بر 

 1-173 ,(3)2 تحقیقات بازاریابی نوین .مشتریان با استفاده از مدل سروکوال

، بررسی (1393)هرمی و علیرضا ضیایی بیده،  مهسا نمک شناس ج  ، مروتی شریف آبادی, علی

 ( 33) 12فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی  ابعاد نوآوری سبز بر عملکرد سازمان،تأثیر 

(  )طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت  1384مهری، علی و خداداد حسینی، سید حمید )
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Impact of total quality management on competitive 

advantage with the mediating role of green innovation 
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TQM is the change of management paradigm and a new organizational culture 

that could be the source of achieving competitive advantage and organizational 

innovation. The present study was carried out aimed to investigate the impact of 

TQM and its soft and hard aspects on competitive advantage with the mediating 

role of green innovation. This study is considered as applied research in terms of 

purpose and descriptive-survey research in terms of the data collection method. 

In this study, the statistical population were the managers, senior nursing officers 

and quality improvement staff of shiraz hospitals, from which 158 people were 

selected according to Cochran’s formula by stratified random sampling. The data 

collection tools were three questionnaires . The validity of the questionnaire was 

confirmed to be convergent and consistent, and the reliability was confirmed 

using Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the data, the SPSS 24 

software was used for the inferential statistics, and the LISREL8.8 software was 

used to fit the path. The findings of the research demonstrate that the relationship 

of two hard and soft aspects of TQM have positive and significant relationship 

with competitive advantage and green innovations. Also the mediating role of 

green innovation increase the effect of TQM’s aspects on competitive advantage, 

but soft aspects is more effective than hard ones. 
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