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چکيده:
تاریخ دریافت: 93/4/15
تاریخ پذیرش: 93/5/21

ــای  ــه ویژگی ه ــرده ازجمل ــت فش ــاوری و رقاب ــد فّن ــد رو به رش ــی، رون ــول دائم ــر و تح ــده، تغیی ــی فزاین ــروزه، پیچیدگ  ام
ــود را درك  ــی خ ــط رقابت ــرکت ها محی ــه ش ــت ک ــی آن اس ــد متقاض ــی جدی ــای رقابت ــت. چالش ه ــی اس ــای رقابت محیط ه

ــازمانی  ــات س ــی از عملی ــز روی انبوه ــه تمرک ــرکت ها را ب ــه ش ــت ک ــی اس ــفه مدیریت ــك فلس ــع، ی ــت جام ــت کیفی ــد. مدیری کنن
ــا شــکل گیری  ــر ایــن، ب ــه یــك درك گســترده تر از محتــوای رقابتــی کســب وکار رهنمــون می ســازد. افــزون ب هدایــت می کنــد و ب
ــم  ــای مه ــود را در قابلیت ه ــرد خ ــه عملک ــد ک ــه دهن ــود ادام ــت خ ــه فعالی ــد ب ــازمان هایی می توانن ــا س ــی، تنه ــای رقابت محیط ه
ســازمانی همچــون نــوآوری تقویــت کننــد. هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی رابطــه بیــن مدیریــت کیفیــت جامع و نــوآوری- نــوآوری 
ــرای بررســی فرضیه هــای پژوهــش،  ــوآوری کســب وکار اســت. بدیــن منظــور و ب ــا حضــور متغیــر مداخله گــر قابلیــت ن محصــول- ب
ــداد  ــد و تع ــاب گردی ــش انتخ ــاری پژوه ــه آم ــوان جامع ــی، به عن ــع غذای ــی صنای ــان یعن ــتان گی ــع اس ــن صنای ــی از فعال تری یک
ــل همبســتگی و رگرســیون، از  ــج تحلی ــع، جمــع آوری و تحلیل شــده اســت. نتای ــن صنای ــران شــاغل در ای 190 پرســش نامه از مدی
فرضیه هــای مطرح شــده حمایــت کــرد. نکتــه موردتوجــه ایــن بــوده اســت کــه قابلیــت نــوآوری کســب وکار بــر رابطــه بیــن مدیریــت 
کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول، هــم نقــش میانجــی هــم تعدیل گــر ایفــا کــرده اســت. نقــش میانجــی بــه ایــن معناســت کــه 
ــوآوری کســب وکار دارد موجــب بهبــود و ارتقــای  ــر قابلیــت ن ــق تأثیــر مثبــت و مســتقیمی کــه ب مدیریــت کیفیــت جامــع از طری
نــوآوری محصــول می شــود، همچنیــن نقــش تعدیل گــری می توانــد بیانگــر ایــن مطلــب باشــد کــه تعامــل بیــن مدیریــت کیفیــت 

جامــع و قابلیــت نــوآوری کســب وکار، جهــت یــا شــدت اثــر روی نــوآوری محصــول را تغییــر خواهــد داد.

واژگانكليدی:
مدیریت کیفیت جامع، نوآوری محصول، قابلیت نوآوری کسب وکار

مقدمه )1

شــدید،  رقابــت  جهانی ســازی،  اخیــر،  ســال های  در 
بهبــود جریــان ارتباطــات و ســرعت انتقــال فّنــاوری 
از جملــه ویژگی هایــی هســتند کــه به طــور گســترده 
در محیط هــای رقابتــی شــیوع یافته انــد. چالش هــای 
رقابتــی جدیــد متقاضــی آن اســت کــه شــرکت ها محیــط 
ــتریان،  ــت مش ــب رضای ــور جل ــود را به منظ ــی خ رقابت
ســبقت جویی های مــداوم از رقبــا و تطبیق یافتــن بــا 
ــدت، درك  ــای طوالنی م ــدف بق ــا ه ــد ب ــای جدی بازاره

ــد ]1[. کنن
کیفیــت، یکــی از فاکتورهــای حیاتــی جهــت باقی مانــدن 

ــت  ــت کیفی ــت و مدیری ــی اس ــًا رقابت ــای کام در بازاره
جامــع نیــز به منزلــه ی یــك فلســفه ی مدیریتــی در نظــر 
ــازمانی را  ــای س ــه ی کارکرده ــه هم ــود ک ــه می ش گرفت
ــرورش  ــرات ســازمانی پ ــود مســتمر و تغیی ــق بهب از طری
ــی  ــای مال ــام عملکرده ــارکت در انج ــا مش ــد و ب می ده
ــت  ــه رضای ــرکت ب ــتیابی ش ــه دس ــر ب ــی، منج و عملیات
مشــتریان، ارتقــای انعطاف پذیــری ســازمان، افزایــش 
و  هزینه هــا  کاهــش  کارکنــان،  رضایــت  و  مشــارکت 
ــب وکار  ــی کس ــت، تعال ــر و درنهای ــی باالت ــت رقابت مزی
خواهــد شــد ]2[. افــزون بــر ایــن، بــا شــکل گیری 
می تواننــد  ســازمان هایی  تنهــا  رقابتــی،  محیط هــای 
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ــود  ــرد خ ــه عملک ــد ک ــه دهن ــود ادام ــت خ ــه فعالی ب
را در قابلیت هــای مهــم ســازمانی همچــون نــوآوری 
تقویــت کننــد ]3[. نوآور بــودن بــه ســازمان در برخــورد 
ــا  ــه ب ــد ک ــك می کن ــی، کم ــم خارج ــط متاط ــا محی ب
ــش  ــال افزای ــرعت در ح ــه به س ــری ک ــی و تغیی پیچیدگ
ــرکت هایی  ــرایطی، ش ــن ش ــد. در چنی ــه کن ــت مقابل اس
ــا  ــه چالش ه ــه ب ــد ک ــد قادرن ــوآوری دارن ــت ن ــه قابلی ک
را  جدیــدی  محصــوالت  دهنــد،  پاســخ  ســریع تر 
ــبت  ــری نس ــازار بهت ــای ب ــد و فرصت ه ــتخراج کنن اس
ــد ]4[. در  ــوآوری به دســت آورن ــد ن ــه شــرکت های فاق ب
واقــع، قابلیــت نــوآوری وســیله ای بــرای تغییــر ســازمانی 
ــوآوری کمــك  ــه ن ــتیابی ب ــه شــرکت را در دس اســت ک

ــرد ]5[. ــد ک خواه
وقــوع تغییــرات اساســی کــه در اثــر پیشــرفت و تحــوالت 
ــات  ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــاوری و فن ــوی فّن روبه جل
و  شــرکت ها  بازارهــا،  داده،  رخ  اخیــر  دهه هــای  در 
ــال  ــه دنب ــه ب ــته ک ــر وا داش ــن فک ــه ای ــات را ب مؤسس
ــوان و حفــظ قــدرت  راه کارهایــی در راســتای افزایــش ت
رقابتــی خــود باشــند کــه یکــی از عناصــر حیاتــی 
موفقیــت، فلســفه ی مدیریــت کیفیــت جامــع اســت 
]1[. از طرفــی در آغــاز قــرن بیســت و یکم تغییــرات 
ــت  ــط فعالی ــان محی ــی آن چن ــه جهان ــریع و همه جانب س
ــازمان ها و  ــه س ــت ک ــرده اس ــون ک ــازمان ها را دگرگ س
مدیــران آن هــا بــرای ســازگاری بــا تغییــرات و تحــوالت 
اقدامــات  بــرای  نوینــی  راه هــای  ناگزیرنــد  جهانــی 
ــی  ــی و جهان ــت داخل ــه رقاب ــد در صحن ــا بتوانن ــد ت بیابن
ــوان  ــدی به عن ــوالت جدی ــر روز محص ــد؛ ه ــی بمانن باق
فرهنــگ  زندگــی،  وارد  جالب توجــه  نوآوری هــای 
و عــادات می شــوند ]6[. در دنیــای امــروز موفقیــت 
از  بهره بــرداری  تــوان  و  نــوآوری  در  ســازمان ها 
ــه راه کارهــای  ــازار اســت و توجــه ب ــو در ب فرصت هــای ن
ــکاری  ــت غیرقابل ان ــوت از اهمی ــه ی ق ــن نقط ــای ای ارتق
برخــوردار اســت ]7[. از عبــارات ذکرشــده، می تــوان 
ســازمان هایی  تنهــا  کــه  کــرد  برداشــت  این گونــه 
ــد  ــت کنن ــی فعالی ــای رقابت ــن محیط ه ــد در ای می توانن

کــه توانایــی تقویــت عملکردهــای بــا ابعــاد و ســاختارهای 
چندبعــدی و پیچیــده، در مقوله هــای کیفیــت و نــوآوری 
را داشــته باشــند.  تعاریــف بســیاری از مدیریــت کیفیــت 
ارائــه  جامــع توســط افــراد و ســازمان های مختلــف 
ــون1 )1998(  ــو و آندرس ــه ل ــان ک ــت، همچن ــده اس ش
ــت  ــت کیفی ــدی از مدیری ــف واح ــد تعری ــوان می کنن عن
ــن حیطــه  ــرا نویســندگان در ای ــدارد زی ــود ن ــع وج جام
ــا،  ــا، پیش داوری ه ــا باوره ــی متناســب ب ــك تعریف ــر ی ه
ــا  ــته اند؛ ام ــود داش ــی خ ــای علم ــب وکار و تجربه ه کس
آنچــه در همــه ایــن تعاریــف مشــترك اســت، ســازگاری 
ــت. ــتریان اس ــارات مش ــا و انتظ ــا نیازه ــات ب کاال/ خدم

بســیاری از محققانــی کــه مطالعاتــی در مدیریــت نــوآوری 
ــوآوری،  ــت ن ــد کــه محتــوای مدیری ــان کردن داشــتند بی
ــوان  ــت کیفیــت اســت و عن ــه مدیری مشــابه و وابســته ب
مشــتری محور  فعالیــت  یــك  اجــرای  کــه  می کننــد 
و دربرگیرنــده تحقیــق مــداوم در نیازهــای مشــتری، 
ــه توســعه ی ســازمان و نمــو محصــول  ــد منجــر ب می توان
ــج یافتــه به واســطه ی  ــد شــود. بهبــود مســتمر تروی جدی
ــه در حیطــه ی  ــه ارزیابــی خاقان ســازمان، کارکنــان را ب
اجــرا و ســازمان دهی وظایــف هدایــت خواهــد کــرد 
ــوآوری  ــه ن ــز، ک ــدگاه نی ــن دی ــث از ای ــن مبح ]8[. ای
ــت  ــرد مدیری ــرش رویک ــل پذی ــی از دالی ــب وکار یک کس
قابل طــرح  شرکت هاســت،  ســوی  از  جامــع  کیفیــت 

اســت ]9[.
ــودن رابطــه  در کنــار مطالعاتــی کــه شــواهدی از مثبت ب
بیــن دو مفهــوم ارائــه دادنــد ]10[، ]11[، ]12[، ]14[، 
ــه  ــود دارد ک ــات وج ــی مطالع ــری در برخ ــدگاه دیگ دی
ــوآوری  ــوم ن ــات مفه ــا الزام ــت ب ــد کیفی ــوان می کن عن

در تضــاد اســت ]14[.
ــات،  ــی در ادبی ــن مباحث ــدن چنی ــتناد مطرح ش ــه اس ب
زمینــه،  ایــن  در  گرفتــه  صــورت  مطالعــات  کمبــود 
ــندگان  ــنهاد نویس ــاری، پیش ــت تج ــدت رقاب ــش ش افزای
ــی،  ــت رقابت ــظ مزی ــرای حف ــه ب ــر اینک ــف مبنی ب مختل
ســازمان ها بایــد قابلیت هــای خــود را بــرای بهبــود 
فرایندهــای هســته ای توســعه دهنــد و همچنیــن توجــه 
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ــد  ــه معتق ــت ک ــران مدیری ــی از صاحب نظ ــر یک ــه نظ ب
ــه ی سیســتم ها  ــردن هم ــت یکپارچه ک اســت "کار مدیری
ــه  ــود مســتمر ب ــز از بهب ــك خی ــه ی ــه ای اســت ک به گون
ــد رخ  ــوالت جدی ــه ی محص ــتمر در مجموع ــوآوری مس ن
دهــد و طــوری باشــد کــه مشــتری ایــن حجــم از تغییــر 
ــر آن  ــش ب ــن پژوه ــت" ]15[، ای ــرده اس ــر نمی ک را فک
ــوآوری  اســت ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و ن
ــام  ــه ن ــر ب ــر مداخله گ ــك متغی ــا حضــور ی محصــول را ب

ــد. ــرار ده ــی ق ــب وکار موردبررس ــوآوری کس ــت ن قابلی

نظری مبانی )2
)TQM( 2-1(مديريتكيفيتجامع1

مقولــه ی مدیریــت کیفیــت جامــع، یکــی از مشــهورترین 
و  توســعه یافته  فلســفه های  و  مفاهیــم  بادوام تریــن  و 
مــدرن مدیریــت در پایــان قــرن گذشــته بــوده و اثــرات 
شــگرف و عمیقــی در تاریــخ کســب وکارهای جدیــد 

داشــته اســت ]16[.
بــه  منجــر   TQM بــه  نســبت  مختلــف  رویکردهــای 
تعاریــف متعــدد از آن شــده اســت. بــرای مثــال پرســیکو2 
)1989(، مدیریــت کیفیــت جامــع را به عنــوان یــك 
فرهنــگ شــرکت،  اصــاح  بــرای  روشــی  و  تکنیــك 
ــان در هــر بخــش کســب وکار،  افزایــش مشــارکت کارکن
ــه  ــتیابی ب ــرای دس ــت ب ــتمر کیفی ــداوم و مس ــود م بهب
ــی مطــرح  ــق کار گروه ــازمانی خــاص از طری ــداف س اه
عنــوان  نیــز   )1992( فائــر3  و  مونــر   .]8[ می کنــد 
ــك روش سیســتماتیك تأییدشــده  ــه TQM، ی ــد ک کردن
کــه  فعالیت هاســت  مدیریــت  و  برنامه ریــزی  بــرای 
ــز  ــی نی ــرد دارد ]17[. برخ ــازمانی کارب ــوع س ــر ن در ه
به طــور  کــه  ابعــادی  از   TQM کــه  می کننــد  بیــان 
ــت  ــفه مدیری ــده اند و فلس ــم ترکیب ش ــا ه ــتمی ب سیس
صحیــح را معنــی می دهــد، تشــکیل یافتــه و هــدف 
آن آماده ســازی محصــول باکیفیــت بــرای مشــتریان 
ــه افزایــش بهــره وری و  ــه ی خــود منجــر ب اســت و به نوب

ــد ]13[. ــد ش ــه خواه ــش هزین کاه
در   TQM اجــرای  پیرامــون  مطالعــات  بــر  مــروری 
ســازمان ها نشــان می دهــد کــه اغلــب ســازمان هایی 
ــای  ــع را در فعالیت ه ــت جام ــت کیفی ــه اصــول مدیری ک
در  آن  اجــرای  مزایــای  از  به کاربرده انــد  خــود 
ــاراف4  ــده اند ]16[. س ــد ش ــف بهره من ــای مختل زمینه ه
ــد  ــی بوده ان ــن محققان ــزو اولی ــش )1989( ج و همکاران
بعــدازآن  کرده انــد.  تعریــف  را   TQM اصــول  کــه 
به وســیله  از مطالعــات مربــوط  نســخه های متعــددی 
ــکاران )1994(،  ــن5 و هم ــر فلی ــندگان نظی ــایر نویس س
 ،)1998( ابــوچ7  و  چــوی   ،)1996( پورتــر6  و  بلیــك 
ــاك9 )2003(  ــکی8 )1999( و کاین ــون و ترزیوس سامس
ــه  ــول ب ــن اص ــت ای ــت ]18[. در حقیق ــده اس انجام ش
ــور  ــه به منظ ــد ک ــاره می کن ــی ای اش ــای حیات فعالیت ه
عملکــرد  بهبــود  غیرمســتقیم،  مســتقیم/  هدایــت 
کیفیــت و افزایــش مزیــت رقابتــی پیش بینی شــده اند 
کلیــدی  عوامــل  روی  کمــی  توافقــات  اگرچــه   .]2[
مدیریــت کیفیــت جامــع وجــود دارد، در ایــن پژوهــش، 
مختلــف  تحقیقــات  در  کــه  کلیــدی ای  فاکتورهــای 
ــرار  ــوده اســت، موردمطالعــه ق ــرد بیشــتری ب دارای کارب

.]19[ می گیــرد 
جــدول )1( بــه معرفــی ایــن عوامــل و تعریــف مختصــری 

از هریــك از آن هــا می پــردازد. 

1. Total Quality Management
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TQMتعريفاصول

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

آموزش
آموزش کارکنان و نیروهای ستادی به کارگیری سیستم TQM را سهولت می بخشد. ]20[ . آموزش و فراگیری بهتر است 
به منظور آشنایی افراد با وظایف و مسئولیت های خود، شناسایی مشتریان و آشنایی با نیازهای آنان، ارتقای سطح دانش 

افراد، آشنایی افراد با ابزار جدید ناشی از پیشرفت فّناوری، در تمامی سطوح سازمانی- مدیران عالی، میانی، عملیاتی و کلیه 
کارکنان- انجام شود]17[.

مديريتكاركنان
نکته مهم در این اصل، چگونگی ارتباط بین منابع انسانی شرکت با دستورات راهبردی سازمانی است. مدیریت نکردن 
کارکنان- زمانی که آن ها قدرتمند هستند- ممکن است سهم معنی داری در عملکرد ایفا نماید. بنابراین، پیشنهادات و 

مشارکت کارکنان در زمینه TQM می تواند تشویق کننده باشد ]19[.

اطالعاتوتجزيهوتحليل
جمع آوری اطاعات از مشتریان و رقبا و تجزیه وتحلیل آن ها، نتایج اثربخشی ارائه خواهد داد که درنهایت منجر به افزایش 
کیفیت محصوالت و خدمات می شود ]8[. سازمان ها، داده ها و اطاعات را برای دستیابی به اهداف راهبردی، پیش بینی و 

پاسخگویی به تغییرات سازمانی و محیطی، اندازه گیری، تجزیه وتحلیل و بررسی می کنند ]19[.

مديريتتأمينكننده
خریداران باید تأمین کنندگانی را انتخاب کنند که مبتنی بر کیفیت- به جای تأکید صرف بر قیمت- باشند و باید با آن ها 

در جهت بهبود عملکردهای کیفیتی شان همکاری کنند. فروشندگان و خریداران در زمینه TQM مانند گروه هایی فعالیت 
خواهند کرد که در جهت کاهش هزینه ها و ارتقای بهبود مستمر فعالیت می کنند ]19[.

مديريتفرايند
مدیریت فرایند روی فعالیت ها- در نقطه مقابل نتایج- از طریق مجموعه ای از عملکردهای تکنیکی و رفتاری تأکید می کند و 
شامل رویکرد فعالیت های پیشگیرانه و فعال مدیریت کیفیت، نظیر طراحی محفوظ از خطا و شکست، جداول کاری تولید و 

توزیع کار به منظور کاهش ناپایداری و بهبود کیفیت محصول در مرحله تولید است ]19[.

تمرکز بر مشتری مهم ترین بخش تولید است و به تأکید بیش ازحد بر انتظارات مشتریان با هدف اطمینان از موفقیت و بقای تمركزبرمشتری
طوالنی مدت سازمانی برمی گردد ]19[.

بهبودمستمر
این ویژگی از صفات اساسی مدیریت کیفیت جامع است، به طوری که بعضی مواقع TQM را مترادف با بهبود مستمر و دائمی 
فرایندهای یك سازمان می دانند، یعنی برای مدیریت کیفیت جامع پایایی متصور نیست و تاش ها و فعالیت های مربوط به 

اصاح و بهبود فرایندها و درنتیجه بهبود کیفیت، باید به طور مستمر انجام شود ]17[.

جدول1:عواملكليدیمديريتكيفيتجامع

2-2(نوآوریونوآوریمحصول

ــرای  ــذاب ب ــی ج ــه موضوع ــوآوری ب ــر، ن ــال های اخی در س
محققــان تبدیل شــده اســت. به دلیــل افزایــش رقابــت و 
عدم اطمینــان محیطــی، دنبالــه روی از نــوآوری برای دســتیابی 
بــه مزیــت رقابتــی، حیاتــی تلقــی شــده و گویــا تنهــا راهــی 
اســت کــه یــك کســب وکار می توانــد بــه موفق شــدن 
ــوان  ــوآوری به عن ــرکت ها از ن ــد ]21[. ش ــدوار باش ــود امی خ
وســیله ای بــرای ایجــاد انطبــاق ســازمانی، مقابلــه با فشــارهای 
رقابتــی شــدید و تغییــر تقاضــای مشــتری نــام می برنــد ]4[. 
ــوآوری تعاریــف مختلفــی از آن ارائه شــده اســت.  در ادبیــات ن
ــوآوری  ــر1 و همکارانــش )1998( تأکیــد داشــتند کــه ن چندل
بیــش از یــك اندیشــه ی تــازه اســت، در واقــع فراینــدی اســت 
کــه دربرگیرنــده ی توســعه ی اندیشــه ها در به کارگیــری 
محصــوالت یــا خدمــات بــرای کســب مزیــت رقابتــی در یــك 
ــز و خاســاونه2 )2005(  ــازار اســت ]22[. به طــور مشــابه بیت ب
ــش  ــا و دان ــرد روش ه ــرش و کارب ــای پذی ــه معن ــوآوری را ب ن
جدیــد، شــامل توانایــی یــك ســازمان بــرای پذیــرش یــا خلــق 
عقیده هــای جدیــد و کاربــرد ایــن عقایــد در توســعه و اصــاح 

محصــوالت، خدمــات، رویه هــا و فرایندهــای کاری جدیــد 
می داننــد ]23[. شــاید بتــوان گفــت یکــی از جامع تریــن 
تعاریــف از نــوآوری توســط آپایــدن و کروســان3 )2010( 
ــا  ــد ی ــوآوری، تولی ــد "ن ــان می کنن ــه بی ــت ک ــده اس ارائه ش
تطبیــق، ادغــام و اســتخراج ارزش افــزوده جدیــد در زمینه هــای 
اقتصــادی و اجتماعــی، نوســازی و توســعه ی محصــوالت، 
ــات  ــد عملی ــای جدی ــعه ی تکنیك ه ــا، توس ــات و بازاره خدم
ــگاه  ــن ن ــد اســت. ای ــی جدی و اســتقرار سیســتم های مدیریت
ــداد را شــامل می شــود"  ــد و هــم برون ــوآوری هــم فراین ــه ن ب
]20[. در واقــع نــوآوری یــك فعالیــت کامــل اســت کــه همه ی 
ســازمان را در برمی گیــرد و رفتــار ســازمانی را مقیــد می کنــد 
ــد و  ــد کنن ــد رش ــه می خواهن ــرکت هایی ک ــرای ش ]24[ و ب
مزیــت رقابتــی داشــته باشــند و بــه بازارهــای جدیــد دســت 

پیــدا کننــد، بســیار ضــروری اســت ]25[.
ــد،  ــی کردن ــوآوری را معرف ــه از ن ــن گون ــه چندی ــی ک محققان
ــوآوری  ــد، ن ــوآوری فراین ــت را از ن ــول/ خدم ــوآوری محص ن
تدریجــی را از نــوآوری بنیادیــن و نــوآوری پایــدار را از نــوآوری 
ــه  ــش ب ــن پژوه ــد ]26[. در ای ــزا کردن ــیخته، مج در هم گس

1. Chandler
2. Bates & Khasawneh
3. Apaydin & Crossan
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ــت.  ــده اس ــه ش ــول توج ــوآوری محص ــه ی ن ــوآوری از جنب ن
ــا  ــول ی ــك محص ــی ی ــای »معرف ــه معن ــول ب ــوآوری محص ن
ــای  ــا کاربرده ــات ی ــاظ خصوصی ــه از لح ــت ک ــت اس خدم
ــد«  ــه باش ــود قابل توج ــراه بهب ــا هم ــد ی ــه اش، جدی آگاهان
ــد  ــات محیط هــای تولیــدی جدی ]27[. در حقیقــت خصوصی
ــی  ــت جهان و ویژگی هــای مصرف کننــدگان، در نتیجــه ی رقاب
موجــب شــده کــه تکنیك هــای قدیمــی دیگــر کارا نباشــند 
ــه ای از  ــد، مرحل ــای جدی ــا تکنیك ه ــدن ب ــه زنده مان ــاز ب و نی
ــی از  ــوان یک ــول به عن ــوآوری محص ــود و ن ــد ب ــت خواه رقاب
تکنیك هــای جدیــد، مــورد ماحظــه جهانــی قرارگرفته اســت 

.]28[
در دســتورالعمل اســلو1 )2005(، هــدف غایــی از نــوآوری 
محصــول ایــن اســت کــه شــرکت می توانــد بــا معرفــی یــك 
محصــول جدیــد کــه بــه آن اجــازه افزایــش تقاضــا و افزایــش 
قیمــت فــروش را می دهــد، یــك مزیــت رقابتــی حاصــل نماید 
ــه  ــد کــه این گون ــز نشــان می دهن ــادی نی ]27[. مطالعــات زی
از نــوآوری، شــرکت را بــرای رقابــت روبه جلــو، ورود بــه موانــع، 
اســتقرار موقعیــت رهبــری، باز کــردن کانال هــای توزیــع 
ــود  ــت بهب ــد در جه ــد و به دســت آوردن مشــتریان جدی جدی

ــازد ]21[. ــا می س ــازار، توان ــت ب موقعی
   2 )BIC(قابليتنوآوریكسبوكار)2-3

بــه توانایــی شــرکت ها بــرای خلــق پیوســته نــوآوری به عنــوان 
یکــی از قابلیت هــای بحرانــی در محیــط کســب وکار امــروزی، 
قابلیــت نــوآوری گفتــه می شــود ]29[. اهمیــت در حــال رشــد 
ــری  ــرای رقابت پذی ــع ب ــك منب ــون ی ــوآوری همچ ــت ن قابلی
ــه تجزیه وتحلیــل  ــی کــه ب شــرکت ها واضــح اســت و مطالعات
ــت  ــه اس ــد، افزایش یافت ــر پرداخته ان ــال های اخی ــا در س آن ه
ــم در  ــش مه ــك نق ــوآوری ی ــت ن ــت، قابلی ]13[. در حقیق
ــوآوری  ــت ن ــا اینکــه قابلی ــد، ام ــا می کن ــوآوری ایف ــه ن مطالع
ــن  ــه ای ــرای پاســخگویی ب ــا ب ــاً چیســت؟. طیــف نگاه ه دقیق
ســؤال کامــاً پیچیــده اســت. در واقــع تعریــف قابلیت نــوآوری 
بایــد از ســطوح متفــاوت و از دیدگاه وســیع وابســته بــه راهبرد 
کســب وکار و شــرایط بــازار، موردتوجــه قــرار گیــرد. در برخــی 
ــوآوری به عنــوان فاکتــور تســهیل کننده ی  تعاریــف، قابلیــت ن

ــا  ــه فعالیت ه ــوآوری ســازمانی در نظــر گرفته شــده اســت ک ن
و ظرفیت هــا را بــرای درك و پاســخگویی بــه محیــط بیرونــی 
ــا می دهــد ]24[. برگلمــن3 و همــکاران )2004( قابلیــت  ارتق
ویژگی هــای ســازمان  از  کاملــی  را مجموعــه ی  نــوآوری 
تعریــف نموده انــد کــه راهبرد هــای نــوآوری را تســهیل و 
ــازی و  ــه پیاده س ــوآوری ب ــت ن ــد. قابلی ــت می کن از آن حمای
ــی ها،  ــتم ها، خط مش ــه در سیس ــی ک ــاد فّناوری های ــا ایج ی
ــرویس هایی  ــا س ــایل ی ــا، وس ــوالت، فراینده ــا، محص برنامه ه
کــه بــرای ســازمان جدیــد اســت، اشــاره دارد ]30[. رامیجــن و 
الباالدجــو4  )2002(، قابلیــت نــوآوری را به عنــوان مهارت هــا و 
دانش هــای موردنیــاز بــرای جــذب و بهبــود مؤثــر فناوری هــای 
موجــود و ایجــاد چیزهــای جدیــد تعریــف می کننــد و کاربــرد 
ــد  ــوآوری محصــول می دانن ــه ن ــا را محــدود و مشــرف ب آن ه
ــن  ــوآوری، بی ــت ن ــوزه ی قابلی ــور5 )1991( در ح ]24[. دامنپ
ــل شــده اســت. درحالی کــه  ــز قائ ــی تمای ــوآوری اداری و فن ن
ــوآوری فنــی شــامل یــك فراینــد جدیــد و یــك محصــول/  ن
ــد،  ــه رویه هــای جدی ــوآوری اداری ب ــد اســت، ن خدمــت جدی

خط مشــی ها و فرم هــای ســازمانی نــو اشــاره دارد ]31[.
تســای6 و همــکاران )2001( قابلیــت نــوآوری شــرکت را 
ــوآوری  ــوآوری فراینــد و ن ــوآوری محصــول، ن ــده ی ن دربرگیرن
مدیریتــی دانســته اند. از ایــن منظــر، بهبــود محصول و توســعه 
ــتریان را  ــت مش ــد رضای ــه می توان ــدی ک ــوالت جدی محص
ــت  ــود. قابلی ــده می ش ــول نامی ــوآوری محص ــت آورد ن به دس
ــرکت را  ــیل ش ــه پتانس ــت ک ــی اس ــد، طریق ــوآوری فراین ن
ــات  ــه عملی ــبت ب ــر نس ــاخت بهت ــات و س ــد خدم در فراین
ــد.  ــر نشــان می ده ــرد برت ــه عملک ــتیابی ب ــرای دس ــاری ب ج
قابلیــت نــوآوری مدیریتــی نیــز، ظرفیتــی اســت کــه شــرکت 
ــی  ــری دســتورات مدیریت عملکــردش را به واســطه ی به کارگی
ــد ]32[. ــود می ده ــره بهب ــا و غی ــد، سیســتم ها، روش ه جدی

نــوآوری کســب وکار بــا نــوآوری در طــرز فکــر مدیریــت مربوط 
ــی و  ــرات در شــرایط محیطــی داخل ــه توســط تغیی اســت ک
ــره ـ  ــان و غی ــدگان، کارکن ــتریان، عرضه کنن ــی ـ مش خارج
ــل  ــه روی تجزیه وتحلی ــن مطالع ــت ]9[. ای ــده اس تحریك ش
مفهومــی نــوآوری از دیــدگاه تیــدر7 )2003( مبتنــی شــده که 
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یــك معنــی از نــوآوری را در ارتبــاط بــا قابلیت تجــاری منطبق 
بــا پدیــده ای جدیــد می دانــد و عنــوان می کنــد نــوآوری یــك 
قابلیــت پویــا بــا الگویــی ثابــت اســت کــه از فعالیــت جمعــی 
ــق آن به طــور سیســتماتیك  ــاد می گیــرد و ســازمان از طری ی
روال هــای عملیاتــی خــود را به منظــور بهبــود کارایــی، خلــق و 

ــد ]13[، ]15[. ــاح می کن اص
2-4(پيشينهپژوهش

ــت  ــن مدیری ــط بی ــه روی رواب ــی ک ــادی از مطالعات ــداد زی تع
ــی  ــك ارزیاب ــتند، ی ــز داش ــوآوری تمرک ــع و ن ــت جام کیفی
مثبــت از رابطــه بیــن ایــن مفاهیــم ارائــه کردنــد. هوآنــگ1و 
همــکاران در پژوهشــی در ســال 2006 اثــر مثبــت TQM بــر 
ــد  ــات جدی ــوالت/ خدم ــداد محص ــب تع ــوآوری را ـ در قال ن
ارائه شــده یــا توســعه یافته ـ شناســایی کردنــد ]11[. پردومــو 
ـ اورتیــز2 و همــکاران )2006( مطالعــه ای را انجــام دادنــد کــه 
ــرای  ــرویی ب ــوان پیش ــع به عن ــت جام ــت کیفی در آن مدیری
قابلیــت نــوآوری کســب وکار معرفــی می شــود ]13[. همچنین 
در مطالعــه ای دیگــر از ایــن پژوهشــگران در ســال 2009، اثــر 
 TQM مداخلــه ای قابلیــت نــوآوری کســب وکار بــر ارتباط بیــن
و نــوآوری فناورانــه، موردبررســی قــرار می گیــرد کــه نتایــج از 
ــد ]15[.  ــت می کن ــاط حمای ــن ارتب ــر ای ــر میانجــی BIC ب اث
ابروهونســا و ســا3 )2008(، بــا هــدف بیــان ضــرورت مدیریــت 
کیفیــت جامــع بــرای حمایــت از نــوآوری در صنعــت کفــش 
کشــور پرتغــال، پژوهشــی را انجــام دادنــد و نتایــج از دیــدگاه 
 TQM ــول ــه اص ــان داد ک ــرد و نش ــت ک ــده حمای مطرح ش
ــه دارد  ــوآوری فناوران ــق ن ــا تطبی ــت ب ــتگی مثب ــك همبس ی
]10[. همچنیــن، گزارش هــای مارتینــز ـ کاســتا و مارتینــز ـ 
لورنــت4)2008( از 451 شــرکت تولیــدی و خدماتی در اســپانیا 
نیــز، حاکــی از آن اســت کــه ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت 
ــت اســت  ــد مثب ــوآوری فراین ــوآوری محصــول و ن ــع و ن جام
ــود،  ــی خ ــر5 )2010( در کار مطالعات ــادیکگلو و زهی ]12[. س
از   ISO 9001: 2000 گواهی نامه هــای دارای  شــرکت   373
ــای  ــد. تجزیه وتحلیل ه ــه را موردبررســی قراردادن کشــور ترکی
ــط بیــن TQM و عملکــرد  ــن پژوهــش نشــان داد کــه رواب ای
شــرکت بــا واســطه گری عملکــرد کارکنــان و عملکــرد نــوآوری 

شــکل گرفته اســت و پیشــنهاد می دهنــد کــه شــرکت ها 
ــدن در  ــرای رقابت پذیر ش ــود را ب ــوآوری خ ــت ن ــد ظرفی بای
ــی  ــد ]19[. مطالعات ــش دهن ــر افزای ــال تغیی ــای در ح بازاره
ــکاران انجام شــده  ــگ6 و هم ــز در ســال 2011 توســط هون نی
اســت کــه در آن تأثیــر یادگیــری ســازمانی و مدیریــت کیفیت 
جامــع بــر عملکــرد نــوآوری در صنایــع فنــاوری بــاالی تایــوان 
موردبررســی قــرار می گیــرد. نتایــج مطالعــه حاکــی از آن بــوده 
ــل  ــق تجزیه وتحلی ــده از طری ــری ارائه ش ــدل نظ ــه اوالً، م ک
معــادالت ســاختاری، مدلــی مناســب بــوده اســت و مدیریــت 
ــر یادگیــری  ــر مثبــت و قابل توجــه ب کیفیــت جامــع دارای اث
ســازمانی اســت، همچنیــن یادگیــری ســازمانی نیــز دارای اثــر 
ــوآوری اســت و یافتــه ی آخــر اینکــه،  مشــابه روی عملکــرد ن
ــوآوری دارد و  ــرد ن ــر عملک ــه ب ــت و قابل توج ــر مثب TQM اث

ــش  ــرات، نق ــن تأثی ــی از ای ــرای برخ ــازمانی ب ــری س یادگی
ــد ]8[. ــا می کن ــطه ای ایف واس

کیــم7 و همــکاران )2012( نیــز، به دنبــال تشــریح روابــط بیــن 
اصــول مدیریــت کیفیــت جامــع و انــواع نــوآوری ـ محصــول 
بنیادیــن، فراینــد بنیادیــن، محصــول تدریجــی، فراینــد 
ــه  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــوآوری اداری ـ ب ــی و ن تدریج
مدیریــت فراینــد به طــور مثبــت و مســتقیم بــه نوآوری هــای 
ــکان دارد  ــود و ام ــوط می ش ــن و اداری مرب ــی، بنیادی تدریج
قابلیــت ســازمانی بــرای مدیریــت فرایندهــا، یك نقــش حیاتی 
در شناســایی عملیــات روتیــن، یادگیــری، اســتقرار و حمایت از 
فعالیت هــای نوآورانــه ایفــا نمایــد. همچنیــن یافته هــا آشــکار 
می ســازد کــه هریــك از اصــول مدیریــت کیفیــت جامــع نیــز 

ــوط باشــند ]2[. ــه همدیگــر مرب ــد ب می توانن
در حــوزه پژوهش هــای داخلــی نیــز می تــوان بــه کار مطالعاتــی 
فارســیجانی و ســمیعی )1389( اشــاره کــرد. ایــن پژوهــش که 
بــا هــدف بررســی و نقــش یکپارچگــی بیــن مدیریــت کیفیــت 
ــاوری در تعییــن عملکردهــای کیفیــت  جامــع و مدیریــت فّن
ــوآوری )پژوهشــی در مــورد شــرکت های تولیــدی اســتان  و ن
مرکــزی( انجام شــده اســت، نشــان می دهــد کــه TQM دارای 
قــدرت پیش بینــی قــوی بــرای عملکردهــای کیفــی ســازمان 
ــای  ــا عملکرده ــه رابطــه ی مشــخصی ب ــی هیچ گون اســت ول
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ــدرت  ــاوری دارای ق ــت فّن ــن مدیری ــدارد. همچنی ــوآوری ن ن
پیش بینــی قــوی بــرای عملکردهــای کیفــی ســازمان اســت، 
ولــی شــدت آن نســبت بــه مدیریت کیفیــت جامــع در درجات 
پایین تــری اســت، بااین وجــود دارای رابطــه ی قوی تــری 
ــت و  ــازمان اس ــوآوری س ــای ن ــی عملکرده ــرای پیش بین ب
درنهایــت اینکــه مدیریــت کیفیــت جامــع و مدیریــت فّنــاوری 
ــن  ــر هســتند. مهم تری ــا یکدیگ دارای رابطــه ی همبســتگی ب
نتیجــه ی به دســت آمده از پژوهــش، ایــن بــوده کــه مدیریــت 
ــرد  ــرای کارب ــاوری و تحقیق وتوســعه ای منابعــی مناســب ب فّن
به همــراه و بــا هماهنگــی بــا TQM هســتند کــه نتیجــه ی این 
تعامــل ارتقــای عملکردهــای کیفیــت و مهم تــر از آن تقویــت 

ــت ]3[. ــوآوری در سازمان هاس ــای ن عملکرده
ــراوان  همان طــور کــه مشــخص اســت، علی رغــم مطالعــات ف
ــت و  ــن کیفی ــط بی ــی رواب ــون بررس ــه پیرام ــورت گرفت ص
ــوآوری، پژوهش هــا در زمینــه ی مدیریــت کیفیــت جامــع و  ن
نــوآوری، به ویــژه در ایــران کمتــر به صــورت پژوهــش تجربــی 
منســجم دیــده می شــود، بنابرایــن نظــر بــه نقــش مهــم ایــن 
مفاهیــم در کســب مزیــت رقابتــی پایــدار و بهبــود عملکــرد 
ــن  ــه ی بی ــی رابط ــال بررس ــه به دنب ــن مطالع ــازمانی، ای س
مدیریــت کیفیــت جامــع، نــوآوری محصــول و قابلیت نــوآوری 

کســب وکار اســت.

2-5(توسعهفرضيههاومدلمفهومیپژوهش

در ســال های اخیــر مفهــوم مدیریــت کیفیــت جامــع به عنــوان 
نتیجــه ی رقابــت شــدید جهانــی، توســعه یافته اســت. مدیریت 
کیفیــت یــك فلســفه مدیریتــی تاریخــی اســت کــه همــه ی 
بهبــود مســتمر و  به واســطه ی  را،  کارکردهــای ســازمان 
 TQM ،تغییــرات ســازمانی پــرورش خواهــد داد ]2[. شــرکت ها
را بــا هــدف افزایــش مزیــت رقابتــی، کســب ســود فزاینــده و 
ــات پژوهــش،  ــرور ادبی ــد ]20[. م ــه کار می برن ــوآور شــدن ب ن
ــات  ــه اثب ــد ک ــان می ده ــیاری را نش ــی بس ــات تجرب مطالع
کردنــد مجموعــه ی اصــول مدیریــت کیفیــت به طــور مثبت به 
نــوآوری پیوندیافتــه هســتند ]10[، ]11[، ]12[، ]13[، ]33[ و 
بیــان می کننــد کــه تطبیــق مدیریــت کیفیــت در فعالیت های 
نــوآوری بــه ســازمان ها کمــك خواهــد کــرد کــه بــه ســمت 

ــه  ــای مشــتریان، کمین ــرات در نیازه ــا تغیی همــگام شــدن ب
ــعه ی  ــان توس ــش زم ــی ارزش، کاه ــای ب ــاختن فعالیت ه س

ــد و تقلیــل هزینه هــا حرکــت کننــد ]2[. محصــول جدی
ــط  ــه رواب ــی ک ــه اصل ــت مطالع ــوان گف ــژه می ت ــور وی به ط
بیــن کیفیــت و نــوآوری را مــورد ســؤال قــرار می دهــد مربــوط 
بــه کار مطالعاتــی فلیــن و همــکاران )1994( اســت ]13[، کــه 
ــی  ــع و کامیاب ــت جام ــت کیفی ــن مدیری ــط بی ــت رواب درنهای

ــد ]14[.  ــزارش می دهن ــول را گ ــوآوری محص ن
َمــکادم1 و همــکاران )1998( نیــز در مقایســه TQM بــا نوآوری 
در 15 شــرکت در ایرلنــد، وجــود یــك همبســتگی معنــی دار و 
بــاال را بیــن حیطــه بهبــود مســتمر و حیطــه نــوآوری نشــان 
می دهنــد و پیشــنهاد می دهنــد کــه بهبــود مســتمر می توانــد 
به عنــوان یــك پایــه ی اســتوار بــرای ایجــاد ســازمان های نــوآور 
عمــل کنــد ]14[. بنابرایــن اســتناد بــه مطالعاتــی کــه روابــط 
بیــن حیطــه کیفیــت و نــوآوری را مثبــت دانســته اند، موجــب 

می گــردد فرضیــه اول پژوهــش به صــورت زیــر بیــان شــود:
H1: بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول رابطه ی 

معنی داری وجود دارد.
اگرچــه مدل هــای برتــر کســب وکار مــدرن، نــوآوری و کیفیــت 
ــد، در  ــم در نظــر می گیرن ــم و مکمــل ه ــراه ه ــداف هم را اه
ــت  ــوم مدیری ــدا مفه ــی در ابت ــای کســب وکار عموم کارکرده
ــا  کیفیــت وارد شــده و ســپس به صــورت تدریجــی نــوآوری ب
ــای  ــه رویکرده ــیر موردتوج ــن مس ــود. ای ــه می  ش آن آمیخت
ــا  ــن رویکرده ــه ای ــت، ک ــه اس ــی قرارگرفت ــی متفاوت تئوریک
شــامل دیــدگاه قابلیت هــای پویــا و رویکــرد مبتنی بــر منبــع 
شــرکت اســت کــه تغییــر از رویکــرد محصولــی بــه مدل هــای 
ــز و  ــو-  اورتی ــال داشــته اســت ]15[. پردوم ــت را به دنب مدیری
ــژه  ــن رویکــرد، به طــور وی ــروی از ای ــا پی همــکاران )2006( ب
اســتدالل می کننــد کــه TQM می توانــد بــه توســعه ی 
قابلیــت نــوآوری کمــك کنــد. در واقــع براســاس نتایــج 
ــای  ــین آالت و ابزاره ــش ماش ــرکت در بخ ــه از 102 ش مطالع
اندازه گیــری در اســپانیا، بــه ایــن نتیجــه می رســند کــه ایــن 
دو مفهــوم بــا هــم ســازگار بــوده و ممکــن اســت بتــوان ابعادی 
 BIC ــعه ی ــکل گیری و توس ــه ش ــود ک ــن نم از TQM را تعیی
ــك  ــژه ی ــی وی ــوآوری، دارای ــت ن ــال دارد ]13[. قابلی را به دنب

1. Mcadam
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شــرکت بــوده، ضمنــی و تغییرناپذیــر اســت و ارتبــاط نزدیکــی 
بــا تجربیــات درونــی و تحصیــل تجربــی دارد. توانایــی معرفــی 
ــد از  ــای جدی ــاذ فراینده ــد و اتخ ــوالت جدی ــریع محص س
جنبه هــای رقابــت هســتند. همچنیــن گســتره ی متنوعــی از 
ــا  ــا نوآوری ه ــاز اســت ت ــا موردنی ــع و قابلیت ه ــا، مناب دارایی ه
ــن،  ــند. بنابرای ــز باش ــده، موفقیت آمی ــت پیچی ــل ماهی به دلی
قابلیــت نــوآوری در حــوزه ســطوح گســترده و متنــوع تعریــف 
ــا نیازمندی هــای راهبــردی شــرکت هماهنــگ  ــا ب می شــود ت
ــدون  ــژه و محیــط رقابتــی آمــاده شــود. ب ــرای شــرایط وی و ب
توجــه بــه اینکــه نــوآوری از چــه دیدگاهــی بررســی می شــود، 
اگــر شــرکت ها قصــد انجــام نــوآوری و بهبــود عملکــرد 
نــوآوری خــود را داشــته باشــند، بایــد قابلیــت نــوآوری داشــته 
باشــند ]30[. به این ترتیــب، فرضیــه دوم و ســوم پژوهــش نیــز 

ــود: ــرح می ش ــر مط ــورت زی به ص
H2: بین مدیریت کیفیت جامع و قابلیت نوآوری کسب وکار 

رابطه ی معنی داری وجود دارد.
ــول  ــوآوری محص ــب وکار و ن ــوآوری کس ــت ن ــن قابلی H3: بی

ــود دارد. ــی داری وج ــه ی معن رابط
ــه ی  ــول در حیط ــوآوری محص ــا، ن ــی نوآوری ه در گونه شناس
نــوآوری فناورانــه جــای می گیــرد ]10[، ]20[. نــوآوری 
فناورانــه بــه ایجــاد محصــوالت/ خدمــات و فرایندهــای جدیــد 
یــا توســعه یافته اشــاره دارد ]34[. ایــن نکتــه بــه ایــن جهــت 
ذکــر شــد کــه فرضیه هــای بعــدی پژوهــش کــه در ادامــه بــه 
آن هــا پرداختــه می شــود، براســاس مطالعــه پردومــو ـ اورتیــز 
و همــکاران )2009( تدوین شــده اســت. مطالعــه ای کــه در آن 
رابطــه ی بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری فناورانــه بــا 
حضــور متغیــر قابلیــت نــوآوری کســب وکار موردبررســی قــرار 
می گیــرد و در تبییــن نقــش BIC دو رویکــرد- میانجی گــری 
و تعدیل گــری- مطــرح می شــود، در ایــن مطالعــه نیــز 
ــا  ــه ب ــش و رابط ــن نق ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــل ق ــای عم مبن
ــا  ــت پوی ــرد قابلی ــرکت و رویک ــع ش ــر مناب ــرد مبتنی ب رویک

بازسازی شــده اســت.
دیــدگاه منبع محــور یــك چارچــوب کاری بــا اشــاره بــر ایــن 
ــق  ــد از طری ــرکت ها می توانن ــه ش ــه چگون ــت ک ــل اس اص
منابــع داخلــی و قابلیت هــای شــرکت، مزیــت رقابتی را کســب 
نماینــد ]35[. ماهیتــاً، شــرکت ها بــر مبنــای انــواع مختلفــی 

ــت  ــق مزی ــرای خل ــاده شــده اند و ب ــا بنانه ــای پوی از قابلیت ه
رقابتــی مســیر فرایندهــای یادگیــری، اصــاح منابــع، جریــان 
عــادی کار و فعالیت هــای فنــاوری را طــی می کننــد. در ایــن 
حالــت شــرکت ها مســیر یادگیــری و قابلیت هــای فنــاوری را 
ترســیم می کننــد. به عنــوان یــك نتیجــه و بــر طبــق درجــه 
ــتم های  ــای کاری در سیس ــا و جریان ه ــی فعالیت ه پیچیدگ
تولیــدی، فراینــد قابلیت هــای فنــاوری از حالــت تولیــد محــور 
تــا قابلیت هــای نوآورانــه را شــامل می شــود. اگرچــه در بعضــی 
ــور  ــد مح ــرفته و تولی ــاوری پیش ــای فن ــا، ظرفیت ه دوره ه
همپوشــانی دارنــد کــه آن نیــز بــه محیــط رقابتــی پویــا و ثابت 
ــیر  ــك مس ــی ی ــرکت ها ط ــی ش ــا به طورکل ــتگی دارد؛ ام بس
پیوســته قابلیــت فنــاوری بــه ســمت جلــو حرکــت می کننــد. 
ــیرهای  ــا و مس ــوم قابلیت ه ــن مفه ــا در نظر گرفت ــن ب بنابرای
پویــای پیوســته در سیســتم های تولیــدی، شــرکت هایی 
کــه یــك برنامــه مدیریــت کیفیــت جامــع را بــه کار می برنــد 
ممکــن اســت بــه جریــان پیوســته قابلیت هــای فنــاوری ای که 
ــوند و  ــد وارد ش ــود می بخش ــان را بهب ــای تولیدی ش قابلیت ه
ــه ســاختارمند  ــرای قابلیت هــای نوآوران بنابرایــن یــك مبنــا ب
ــع شــرکت  ــر مناب فراهــم می کننــد. بر طبــق رویکــرد مبتنی ب
ــت  ــه ظرفی ــرای اینک ــرکت ها ب ــا، ش ــت پوی ــرد قابلی و رویک
انجــام آن را دارا هســتند بــه عملکــرد نوآورانــه دســت می یابند 
]15[، ]36[. در نتیجــه، فرضیــه بعــدی به صــورت زیــر عنــوان 

می شــود:
ــت  ــن مدیری ــاط بی ــوآوری کســب وکار در ارتب ــت ن H4: قابلی

ــا  ــی ایف ــش میانج ــول نق ــوآوری محص ــع و ن ــت جام کیفی
می کنــد.

فرضیــه ی آخــر پژوهــش بــه بررســی نقــش احتمالــی تعدیلــی 
ــوآوری  ــع و ن ــت جام ــت کیفی ــن مدیری ــاط بی ــر ارتب BIC ب

فناورانــه  نــوآوری  از  زیرمجموعــه ای  به عنــوان  محصــول 
ــد  ــه اشــاره می کن ــن نکت ــه ای ــی ب ــردازد. رویکــرد تعدیل می پ
ــر روی  ــدت اث ــا ش ــت ی ــن TQM و BIC جه ــل بی ــه تعام ک
ــو-  ــه پردوم ــی ک ــد. زمان ــر می ده ــول را تغیی ــوآوری محص ن
ــوآوری  اورتیــز و همــکاران )2009( نقــش تعدیلــی قابلیــت ن
کســب وکار را مطــرح نمودنــد ســه بحــث بــرای ارائــه فرضیــه 
ــد  ــه مطالعــه امــای1 )1986( اشــاره کردن مطــرح شــد. اول، ب
کــه در آن بهبــود مســتمر )کایــزن( به عنــوان جانشــینی بــرای 

1. Imai
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نــوآوری در نظــر گرفته شــده اســت. بحــث دوم عنــوان می کنــد 
کــه اهــداف یا موضوعــات راهبــردی کیفیــت و نــوآوری ممکن 
اســت به صــورت مکمــل در نظــر گرفتــه شــوند نــه جانشــین. 
بعــد از ظهــور کار پورتر1 )1985( که از ناســازگاری جســتجوی 
ــه  ــری هزین ــه ی رهب ــردی در حیط ــداف راهب ــان اه هم زم
ــوآوری  ــز )ن ــری تمای ــگیرانه( و رهب ــال پیش ــت در ح )کیفی
ــزار( دفــاع کــرد، یــك بحــث دانشــگاهی در  به عنــوان یــك اب
ــکل  ــه ش ــرکت ها ب ــه ش ــال اینک ــن احتم ــا پذیرفت ــاط ب ارتب
ــود  ــتند، به وج ــز هس ــی و تمای ــتجوی کارای ــوازی در جس م
آمــد و بنابرایــن بیــن جســتجو بــرای کارایــی و جســتجو بــرای 
ــن  ــز، ای ــرای تمای ــه به عنــوان وســیله ای ب فعالیت هــای نوآوران
ارتبــاط و تعامــل آنــان بــا هــم اســت کــه ممکــن اســت منجــر 
ــود.  ــاوری ش ــوآوری فن ــری از ن ــطوح باالت ــتیابی س ــه دس ب
ســومین بحــث اشــاره بــه ایــن نکتــه دارد کــه اگــر شــرکت ها 

ــده آل  برنامه هــای مدیریــت کیفیــت جامــع را یــك مســیر ای
ــد و در آن  ــه مزیــت رقابتــی در نظــر بگیرن ــرای دســتیابی ب ب
شکســت بخورنــد، ایــن امــر ممکــن اســت ناشــی از احتیــاج 
بــه منابــع یــا دارایی هــای مکمــل باشــد. بــرای رابطــه ای کــه 
ــاال مطــرح شــد، ادبیــات یــك فرهنگ ســازمانی میانــه را  در ب
معرفــی می کنــد کــه می توانــد جهــت موفــق شــدن ارتبــاط 
ــای  ــا برنامه ه ــه ب ــوآوری فناوران ــع و ن ــت جام ــت کیفی مدیری
قابلیــت نــوآوری کســب وکار تلفیــق پیــدا کنــد ]15[. براســاس 

ــور: ــدگاه مذک ــن دی ــده و در نظر گرفت ــب مطرح ش مطال
ــت  ــن مدیری ــاط بی ــوآوری کســب وکار در ارتب ــت ن H5: قابلی

کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول نقــش متغیــر تعدیل گــر 
ــد. ــا می کن را ایف

شکل )1( مدل مفهومی پژوهش را نشان می دهد.

شکل1:مدلمفهومیپژوهش

3(روششناسیپژوهش

ــردی و  روش تحقیــق در ایــن پژوهــش از نظــر هــدف، کارب
از نظــر روش، توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت. به منظــور 
ســنجش متغیــر مدیریــت کیفیــت جامــع از آیتم هــای 
اقتباس شــده از مطالعــات ســادیکگلو و زهیــر )2010( و 
هونــگ و همــکاران )2011( ]8[، ]19[، بــرای نــوآوری 
محصــول از مطالعــه گانــدی2 و همــکاران )2011( ]7[ 

1. Porter
2. Gunday

و آیتم هــای موردنیــاز جهــت ســنجش متغیــر قابلیــت 
نــوآوری کســب وکار از مطالعــه پردومــو-  اورتیــز و همــکاران 
تحقیــق  ایــن  در   .]13[ اســت  استفاده شــده   )2006(
ــی مناســبی برخــوردار  به منظــور اینکــه پرســش نامه از روای
ــد  ــت ش ــوع دق ــن موض ــه ای ــؤاالت ب ــی س ــد، در طراح باش
ــس  ــود. پ ــتفاده ش ــن اس ــم و روش ــات غیرمبه ــه از جم ک
ــر  ــی از نظ ــش روای ــور افزای ــش نامه به منظ ــی پرس از طراح
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اســاتید مدیریــت و تعــدادی از متخصصــان جامعــه ی آمــاری 
بهــره گرفته شــده و پــس از جــذب نظرهــای ایشــان، اعمــال 
اصاحــات و بومی ســازی صــورت گرفــت. برای تعییــن پایایی، 
ضریــب آلفــای کرونبــاخ برای ســؤاالت پرســش نامه محاســبه 
شــد کــه یکــی از روش هــای محاســبه ی قابلیــت اعتمــاد و 
ــش نامه  ــه پرس ــه اینک ــر ب ــت. نظ ــش نامه اس ــار پرس اعتب
ــوع  ــع از ن ــده و در واق ــرت طراحی ش ــف لیک ــورت طی به ص
نگرش ســنجی اســت، بــه همیــن علــت، مناســب ترین روش 

بــرای محاســبه ی ضریــب اعتبــار، محاســبه ی ضریــب آلفــای 
کرونبــاخ بــوده ]3[ و نتایــج نشــان داد کــه میانگیــن پایایــی 
کلیــه متغیرهــا بــاالی 0/7 اســت و ایــن اعــداد بیانگــر پایایی 
ــزار پژوهــش اســت. تمامــی تحلیل هــای آمــاری  مناســب اب
بــه کمــك نرم افــزار SPSS نســخه نوزدهــم انجام شــده 

اســت.
جــدول )2( بــه معرفــی متغیرهــا، ابعــاد و گویه هــای تحقیــق 

و نتایــج محاســبه ضریــب آلفــای کرونبــاخ می پــردازد .

گويههایمتغيرناممتغير
ضريب
آلفای
كرونباخ

مديريتكيفيت
جامع

پذیرفته شدن مسئولیت کیفیت از جانب مدیریت ارشد ـ تشویق کردن مشارکت کارکنان در فرایند تولید از رهبری
سوی مدیریت ارشد ـ ایجاد دیدگاه متمرکز بر بهبود کیفیت و استمرار آن از طرف مدیریت ارشد

0.88

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

جمع آوری عقاید و نظرات همه ی اعضای سازمان قبل از تصمیم گیری ـ ایجاد گروه های حل مسئله ـ مدیریت کارکنان
مشارکت همه اعضا در بهبود تولیدات، خدمات و فرایندها

اطاعات و
تجزیه وتحلیل

استفاده از حد و اندازه داده های کیفیتی برای مدیریت کیفیتـ  استفاده از حد داده کیفیتی برای ارزیابی عملکرد 
سرپرستان و مدیرانـ  لحاظ کرد جامعیت طراحی محصول و خدمت جدید قبل از تولید و بازاری شدن

مدیریت 
تأمین کننده

تأکید بر کیفیت به جای قیمت در انتخاب تأمین کنندگان ـ لحاظ کردن کمیته های کیفیت در انتخاب 
تأمین کنندگان ـ مدنظر قراردادن کمیته های بهبود مستمر در انتخاب تأمین کنندگان

قرار گرفتن تجهیزات و فرایندهای کارخانه تحت کنترل فرایند آماری ـ استفاده از تکنیك های آماری برای مدیریت فرایند
کاهش اختاف در فرایندها ـ آموزش تکنیك های آماری پایه و پیشرفته در سازمان

اطاع از احتیاجات جاری و آتی مشتریان ـ ارتباط نزدیك با مشتریان ـ تشویق فعالیت هایی که منجر به تمرکز بر مشتری
افزایش رضایت مشتریان می شود

لحاظ کردن بهبود مستمر به عنوان هدف مهم سازمانی ـ بهبود بسیاری از محصوالت شرکت در سال های بهبود مستمر
اخیر ـ جستجوی مداوم راه های بهتر انجام کار توسط افراد سازمان

نوآوری
محصول

توسعه محصوالت جدید با ویژگی های 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 فّناوری 

ساخت محصول جدید
0.72

قابليتنوآوری
كسبوكار

اختصاص بودجه های خاص برای ایده های نوآورانه ـ تبادل اطاعات و دانش بین گروه ها ـ استفاده از ابتکار 
افراد مختلف در پروژه های نوآوری ـ به کارگیری پروژه های نوآوری با برنامه و منابع مناسب ـ کاهش ریسك 
نوآوری در پروژه های نوآوری ـ ارزیابی های دوره ای از کارهای روزمره ـ سیستم اطاعات محرك ایده های 

نوآوری ـ ارتباط با مراکز و دانشگاه ها ـ ارتباط با مشتریان بالقوه ـ حضور در فدراسیون ها و اتاق کار
0.88

جدول2:معرفیمتغيرهاوگويههایتحقيقوضريبآلفایكرونباخ

3-1(جامعهونمونهآماریپژوهش

ــه متغیرهــای موردبررســی در پژوهــش حاضــر و  ــا توجــه ب ب
به منظــور پاســخگویی مناســب بــه ســؤاالت پرســش نامه 
ــت و  ــت کیفی ــه اهمی ــه ب ــم ک ــازمان هایی بودی ــد س نیازمن
ــی  ــع غذای ــل صنای ــن دلی ــه همی ــند، ب ــف باش ــوآوری واق ن
به عنــوان جامعــه آمــاری پژوهــش انتخــاب گردیــد کــه 
جــز صنایــع فعــال و شــاخص در اســتان گیــان نیــز اســت. 
ــق،  ــرای بررســی مناســب تر موضــوع تحقی ــن ب ــر ای ــزون ب اف
ــی در  ــلط کاف ــش و تس ــه از دان ــم ک ــرادی بودی ــد اف نیازمن

رابطــه بــا ســازمان خــود و مقوله هــای موردبحــث در پژوهــش 
ــع  ــران صنای ــان و مدی ــن رو صاحب ــند؛ ازای ــوردار باش ــا برخ م
ــب  ــق مناس ــؤاالت تحقی ــه س ــخگویی ب ــت پاس ــی جه غذای
تشــخیص داده شــدند. بــه دلیــل نبــود اطاعــات جامــع و عدم 
ــت آوردن  ــط، به دس ــازمان های ذی رب ــوی س ــا از س همکاری ه
اطاعــات دقیــق از تعــداد مدیــران شــاغل امکان پذیــر نبــوده 
لیکــن بــا درنظر گرفتــن تعــداد شــرکت های غذایــی فعــال در 
شــهرك های صنعتــی اســتان گیــان و واحدهــای کاری کــه 
ــته اند،  ــش داش ــای پژوه ــه متغیره ــتگی را ب ــترین وابس بیش
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تعــداد مدیــران واجــد شــرایط در حــدود 520 نفــر برآورد شــد. 
بــا در نظر گرفتــن ایــن نکتــه مهــم کــه نمونه گیــری تصادفــی 
ــه  ــه کل جامع ــج را ب ــری نتای ــن تعمیم پذی ــاده، بزرگ تری س
ــتفاده  ــه مورداس ــری ک ــد، روش نمونه گی ــه می ده ــاری ارائ آم
ــرای  ــوده اســت. ب ــی ســاده ب ــری تصادف ــه، نمونه گی قرارگرفت
ــران استفاده شــده  ــول کوک ــز از فرم ــه نی ــن حجــم نمون تعیی
ــان 95  ــطح اطمین ــاره Z )در س ــدار آم ــاس مق ــت. براس اس
ــا 1/96، مقــدار P )نســبت صفــت موجــود در  ــر ب درصــد( براب
جامعــه( برابــر بــا 0/5 و مقــدار d )مقــدار اشــتباه مجــاز( برابــر 
ــه 221 نفــر تعییــن شــد کــه از  ــا 0/05 اســت. حجــم نمون ب
ــش نامه  ــداد 190 پرس ــده، تع ــش نامه های توزیع ش ــن پرس بی
بــه پژوهشــگر بازگردانــده شــدند و موردبررســی و تحلیــل قرار 

گرفتنــد.

4(تحليلدادههاويافتههایپژوهش

4-1(توصيفجمعيتشناختینمونه
ــه  ــاری نشــان داد ک ــه آم ــی جنســیت در نمون ــع فراوان  توزی

ــر  ــداد 73 نف ــرد و تع ــخ دهندگان م ــر از پاس ــداد 117 نف تع
زن بودنــد. 34 نفــر دارای مــدرك فوق دیپلــم و پایین تــر، 
113 نفــر دارای مــدرك کارشناســی و 43 نفــر دارای مــدرك 
کارشناســی ارشــد و دکتــری بودنــد. 34 نفر از پاســخ دهندگان 
ــابقه  ــر دارای س ــال، 79 نف ــر از 5 س ــابقه کاری کمت دارای س
کاری بیــن 5 تــا 10 ســال و 77 نفــر نیــز دارای ســابقه کاری 

ــد. ــال بوده ان ــاالی 10 س ب
4-2(بررسیفرضيههایپژوهش

پیــش از تعییــن نــوع آزمــون مناســب جهــت تحلیــل داده هــا، 
ابتــدا نرمال بــودن توزیــع داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون 
کولموگــروف ـ اســمیرنف موردبررســی قــرار گرفــت. بــه ایــن 
دلیــل کــه ســطح معنــی داری همــه متغیرهــا بــاالی 0/05 بود، 
فرضیــه صفــر یعنــی نرمال بــودن توزیــع داده هــا تأییــد گردیــد 
ــون  ــتگی پیرس ــون همبس ــك ـ آزم ــای پارامتری و از آزمون ه
ــش  ــای پژوه ــی فرضیه ه ــرای بررس ــیون ـ ب ــل رگرس و تحلی

ــت. ــده اس استفاده ش
جدول )3( به بررسی فرضیات 1 تا 3 پژوهش می پردازد.

قابليتنوآوریكسبوكارنوآوریمحصولمديريتكيفيتجامعتعدادمتغير

0/533 ** 449 /0**1901مديريتكيفيتجامع

0/697 **1 449 /0**190نوآوریمحصول

0/6971 **0/533 **190قابليتنوآوریكسبوكار

جدول3:آزمونهمبستگیپيرسون

جدول )3( نشان می دهد که:
1. بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول رابطــه ی 
معنــی داری وجــود دارد و میزان همبســتگی دو متغیــر )0/449( 

در ســطح اطمینــان 99 درصــد معنــی دار اســت.
2. بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و قابلیــت نــوآوری کســب وکار 
رابطــه ی معنــی داری وجــود دارد و میــزان همبســتگی دو متغیر 

)0/533( در ســطح اطمینــان 99 درصــد معنــی دار اســت.
3. بیــن قابلیت نــوآوری کســب وکار و نــوآوری محصــول رابطه ی 
معنــی داری وجــود دارد و میــزان همبســتگی دو متغیــر )0/697( 

در ســطح اطمینــان 99 درصــد معنی دار اســت.
ــا ســه پژوهــش  ــك ت ــه ی ــج به دســت آمده فرضی براســاس نتای

ــوند. ــت می ش حمای
ـ بررســی نقــش میانجــی قابلیت نــوآوری کســب وکار در رابطه ی 

بیــن مدیریــت کیفیت جامــع و نــوآوری محصول
جهــت ســنجش نقــش میانجی بــودن متغیــر قابلیــت نــوآوری 
کســب وکار بایــد ســه شــرط مطرح شــده توســط بــارن و کنــی 

)1986( محقــق باشــد ]37[:
1. بیــن متغیــر مســتقل )مدیریــت کیفیــت جامــع( و متغیــر 
میانجــی )قابلیــت نــوآوری کســب وکار( رابطــه معنــی داری وجود 

داشــته باشــد.
2. بیــن متغیــر میانجــی )قابلیــت نــوآوری کســب وکار( و متغیــر 

وابســته )نــوآوری محصــول( رابطــه معنــی دار باشــد.
3. ضریــب رگرســیون بیــن متغیــر مســتقل )مدیریــت کیفیــت 
جامــع( و متغیــر وابســته )نــوآوری محصــول( معنــی دار باشــد و 
زمانــی کــه متغیــر میانجــی را بــه مــدل اضافه کنیــم ایــن رابطه 
متوقــف یــا کــم شــود. مــدل چهــارم در جــدول )4( بــر همیــن 
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مراحل
متغيرهایورودیرگرسيون

ضرايب
استانداردنشده

ضرايب
استانداردشده

Tميزانواريانستبيينسطحمعناداری
شده

Bخطای
ضريببتااستاندارد

مدلاول
متغیر وابسته: قابلیت 

نوآوری کسب وکار
متغیر مستقل: مدیریت 

کیفیت جامع
0/5330/0620/5338/6320/000R2=0/284

R2 تعدیل شده =0/280

مدلدوم
متغیر وابسته: نوآوری 

محصول
متغیر مستقل: قابلیت 

نوآوری کسب وکار
0/6970/0520/69713/3330/000R2=0/486

R2 تعدیل شده =0/483

مدلسوم
متغیر وابسته: نوآوری 

محصول
متغیر مستقل: مدیریت 

کیفیت جامع
0/4490/0650/4496/8970/000R2=0/202

R2 تعدیل شده =0/198

مدلچهارم

متغیر وابسته: نوآوری 
محصول

متغیر مستقل:
ـ مدیریت کیفیت جامع

ـ قابلیت نوآوری 
کسب وکار

0/109
0/639

0/052
0/061

0/109
0/639

1/771
10/404

0/078
0/000

R2=0/495
R2 تعدیل شده =0/489

جدول4:تحليلرگرسيونسلسلهمراتبی

ــوآوری  ـ رابطــه ی بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و قابلیــت ن
کســب وکار

جــدول )4( نتایــج تحلیــل رگرســیون را نشــان می دهــد. مــدل 
اول بیانگــر رابطــه ی بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع بــا قابلیــت 

 (R2) نــوآوری کســب وکار اســت. ضریــب تعییــن
ــر  ــرات متغی ــد از تغیی ــدود 29 درص ــه ح ــد ک ــان می ده نش
ــت  ــت کیفی ــه مدیری ــوط ب ــب وکار مرب ــوآوری کس ــت ن قابلی
جامــع اســت. ضریــب تعییــن تعدیل شــده نیــز بــرای 
در نظر گرفتــن تعــداد درجــه آزادی اســت. همچنیــن مقــدار بتــا 
نشــان می دهــد کــه ســهم نســبی مدیریــت کیفیــت جامــع 
در تبییــن تغییــرات متغیــر قابلیــت نــوآوری کســب وکار، برابــر 
بــا 0/533 اســت و ایــن مقــدار در ســطح اطمینــان 99 درصــد 
ــر  ــش مؤث ــان دهنده ی نق ــه نش ــن نتیج ــت. ای ــی دار اس معن
مدیریــت کیفیــت جامــع بــر قابلیــت نوآوری کســب وکار اســت.

ـ رابطه ی بین قابلیت نوآوری کسب وکار و نوآوری محصول
ــد  ــان می ده ــدول )4(، نش ــدل دوم در ج ــن م ــب تعیی ضری
کــه حــدود 49 درصــد از تغییــرات متغیــر نــوآوری محصــول 
مربــوط بــه متغیــر قابلیــت نــوآوری کســب وکار اســت. مقــدار 
ــت  ــر قابلی ــبی متغی ــهم نس ــه س ــد ک ــان می کن ــم بی ــا ه بت

نــوآوری کســب وکار در تبییــن تغییرات نــوآوری محصــول برابر 
بــا 0/697 اســت و ایــن مقــدار در ســطح اطمینــان 99 درصــد 
ــر  ــر متغی ــش مؤث ــان دهنده ی نق ــن نش ــت. ای ــی دار اس معن

ــوآوری محصــول اســت. ــر ن ــوآوری کســب وکار ب قابلیــت ن
ـ رابطه ی بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری محصول

ــدود 20  ــد ح ــان می ده ــوم نش ــدل س ــن در م ــب تعیی ضری
ــر  ــه متغی ــته ب ــول وابس ــوآوری محص ــرات ن ــد از تغیی درص
مدیریــت کیفیــت جامــع اســت. مقــدار بتــا نیــز نشــان می دهد 
مدیریــت کیفیــت جامع بــه مقــدار 0/449، در تبییــن تغییرات 
نــوآوری محصــول نقــش دارد و ایــن مقــدار در ســطح اطمینــان 
ــر  ــش مؤث ــان دهنده ی نق ــت و نش ــی دار اس ــد معن 99 درص

مدیریــت کیفیــت جامــع بــر نــوآوری محصــول اســت.
بــا در نظر گرفتــن نتیجــه مــدل ســوم و چهــارم در جــدول )4(، 
شــرایط میانجی بــودن متغیــر قابلیت نــوآوری کســب وکار برقرار 
اســت. یعنــی در مــدل ســوم رابطــه ی بیــن مدیریــت کیفیــت 
جامــع و نــوآوری محصــول معنــی دار اســت ولــی بــا ورود متغیر 
میانجــی (BIC) ایــن رابطــه غیر معنــی دار شــده اســت. اگــر بــا 
ورود متغیــر قابلیــت نــوآوری کســب وکار، ضریــب بتــای مربوط 
بــه تأثیــر مدیریــت کیفیــت جامــع بــر نــوآوری محصــول کمتر 

اســاس شــکل گرفته اســت.
ــود و  ــای موج ــك از مدل ه ــر ی ــریح ه ــه تش ــدا ب ــه ابت در ادام

تبییــن نقــش هــر متغیــر می پردازیــم و ســپس فرضیــه چهــارم 
ــرد. ــرار می گی ــل ق موردبررســی و تحلی
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می شــد ولــی همچنــان معنــی دار باقــی می مانــد، می توانســتیم 
بگوییــم متغیــر قابلیــت نــوآوری کســب وکار در رابطــه ی بیــن 
ــوآوری محصــول نقــش  ــع و ن ــت کیفیــت جام ــر مدیری متغی
میانجــی جزئــی دارد. ولــی در اینجــا نقــش میانجــی کامــل را 
ایفــا می کنــد، چــون رابطــه ی بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع 
و نــوآوری محصــول را به کلــی غیرمعنــی دار کــرده اســت. 
بنابرایــن نتایــج، بیانگــر نقــش میانجــی متغیــر قابلیت نــوآوری 
کســب وکار در رابطــه بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری 

محصــول اســت.
البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه ایــن فقــط شــرط الزم 
ــای  ــه خط ــت ک ــی آن اس ــرط کاف ــت. ش ــودن اس میانجی ب
اندازه گیــری متغیــر میانجــی کــم باشــد. بــرای آزمــودن ایــن 
موضــوع می تــوان از آزمــون ســوبل اســتفاده کــرد ]37[.

معادله سوبل به شرح زیر است:

ــر  ــه متغی ــی ک ــده زمان ــتاندارد نش ــیون اس ــب رگرس b: ضری
مدیریــت کیفیــت جامــع در نقــش متغیــر مســتقل و قابلیــت 
نــوآوری کســب وکار در نقــش متغیــر وابســته در معادلــه 

ــدل اول(؛ ــد )م ــیون باش رگرس
 Sb :خطای استاندارد b )مدل اول(؛

ــوآوری  ــت ن ــر قابلی ــه متغی ــوط ب ــیون مرب ــب رگرس a: ضری
ــع و  ــت جام ــت کیفی ــر مدیری ــه متغی ــی ک ــب وکار زمان کس
ــتقل و  ــر مس ــوان متغی ــب وکار را به عن ــوآوری کس ــت ن قابلی
نــوآوری محصــول را به عنــوان متغیــر وابســته در معادلــه 

( Sab=√(b2 sa
2+a2 sb

2+sa
2 sb

2

ــارم(؛ ــدل چه ــم )م ــر بگیری ــیون در نظ رگرس
Sa: خطای استاندارد a )مدل چهارم(.

ــت.  ــن b=0/533، Sb= 0/062، a=0/639، Sa= 0/061 اس بنابرای
ــم.  ــرار دهی ــوبل ق ــول س ــد در فرم ــداد به دســت آمده را بای اع
به این ترتیــب آمــاره Z برابــر می شــود بــا 6/64 و ســطح 
ــی داری  ــر ســطح معن ــر اســت1. اگ ــا صف ــر ب ــی داری براب معن
ــود و  ــد می ش ــوبل تأیی ــون س ــد، آزم ــر از 0/05 باش کوچك ت

ــرار اســت. ــز برق ــی نی ــت شــرط کاف ــوان گف می ت
بنابرایــن نتیجــه گرفتــه می شــود کــه بــا احتمــال 95 درصــد 
متغیــر قابلیــت نــوآوری کســب وکار در رابطــه ی بیــن مدیریت 
کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول نقــش میانجی را داراســت.

ـ بررســی نقــش تعدیل گــری قابلیــت نــوآوری کســب وکار بــر 
ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول

بــرای اینکــه متغیــری بتوانــد نقــش تعدیل گــر را ایفــا کنــد، 
بایــد رابطــه بیــن حاصل ضــرب ایــن متغیــر )قابلیــت نــوآوری 
کســب وکار( و متغیــر مســتقل )مدیریــت کیفیــت جامــع( بــر 
ــرای  ــد. ب ــی دار باش ــول( معن ــوآوری محص ــته )ن ــر وابس متغی
بررســی ایــن رابطــه بایــد متغیــر مســتقل، متغیــر تعدیل گــر 
و حاصل ضــرب آن دو، به طــور هم زمــان وارد یــك معادلــه 
رگرســیون شــود. درصورتی کــه رابطــه حاصل ضــرب دو متغیــر 
مذکــور بــر متغیر وابســته معنــی دار باشــد، متغیــر موردنظر در 
رابطــه ی بیــن متغیــر مســتقل و وابســته نقــش تعدیل گــر ایفا 

می نمایــد ]37[.

(http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm :1. قابل محاسبه به صورت آناین

متغيرمستقلمتغيروابسته
)استاندارد(

ضرايباستانداردضرايبغيراستاندارد
tsig

Bبتاخطایاستاندارد

نوآوری محصول
مقدار ثابت

TQM
BIC

TQM*BIC

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

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

0/155
0/611
0/203

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

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

جدول5:نتايجمعادلهرگرسيون

بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنــی داری رابطــه بیــن 
حاصل ضــرب دو متغیــر TQM و BIC و متغیــر نــوآوری 
محصــول کمتــر از 0/05 اســت، بنابرایــن نتیجه گیــری 
می شــود کــه متغیــر قابلیــت نــوآوری کســب وکار در 

رابطــه ی بیــن دو متغیــر مدیریــت کیفیــت جامــع و 
ــد و  ــل می کن ــر عم ــوان تعدیل گ ــول به عن ــوآوری محص ن

ــود. ــد می ش ــز تأیی ــق نی ــم تحقی ــه پنج فرضی
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5(بحثونتيجهگيری

هــدف پژوهــش حاضــر بررســی رابطــه ی بین کیفیــت و نــوآوری 
اســت. بــرای پرهیــز از ســردرگمی در تحقیــق، کیفیــت به عنــوان 
یــك منبــع راهبــردی در نظــر گرفتــه شــده کــه بایــد مدیریــت 
ــت  ــك فلســفه از مدیری ــه کیفیــت ی ــی ک ــن معن ــه ای شــود. ب
درســت مبتنی بــر بهبود مســتمر محصــوالت و فرایندهاســت که 
به عنــوان مدیریــت کیفیــت جامــع موردبررســی قــرار می گیــرد. با 
بررســی ادبیــات نــوآوری نیز تحقیقات بســیاری مشــاهده شــد که 
انــواع گونه هــای نــوآوری را موردمطالعــه قراردادند، نظــر به اهمیت 
نــوآوری محصــول در بهبود موقعیت رقابتی، کســب رضایتمندی و 
وفــاداری مشــتریان، این گونــه از انــواع نــوآوری به عنوان زیربخشــی 
از نــوآوری فناورانــه، در ایــن پژوهش موردبحث قــرار گرفت. ادبیات 
نشــان داده اســت کــه برخــی از پژوهش هــای مربــوط بــه موضــوع 
تحقیــق، ارتبــاط بیــن ایــن متغیرهــا را بــا حضــور یــك متغیــر 
مداخله گــر موردبررســی قــرارداده اســت. دیــدگاه غالبــی کــه در 
ایــن پژوهــش دنبال شــد به کارهــای مطالعاتــی پردومــو-  اورتیز و 
همــکاران )2009( برمی گــردد و بــه تبییــن نقش قابلیت نــوآوری 
کســب وکار بــر ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری 

محصــول پرداخته اســت.
ــای  ــه ی فرضیه ه ــش از هم ــای حاصــل از پژوه ــل یافته ه تحلی
تحقیــق حمایــت کردنــد. به طورکلــی نتایــج بــا ادبیــات تحقیقی 
ــته اند،  ــت دانس ــوآوری را مثب ــت و ن ــن کیفی ــه ی بی ــه رابط ک
همخوانــی داشــته، لیکــن رویکــرد جدیــدی کــه ایــن پژوهــش 
براســاس مطالعــات پردومــو- اورتیــز و همــکاران )2009( دنبــال 
کــرده اســت، ســنجش یــك متغیــر (BIC) بــا دو نقــش میانجی و 
تعدیل گــر بــوده اســت کــه در ایــن مطالعــه هــر دو نقــش قابلیت 
ــی اســت کــه  ــوآوری کســب وکار اثبــات می  شــود. ایــن در حال ن
مطالعــه پردومــو- اورتیــز و همــکاران )2009( فقــط نقش میانجی 
قابلیــت نــوآوری کســب وکار را اثبــات نمود. نقــش میانجی قابلیت 
ــه ایــن معناســت کــه مدیریــت کیفیــت  ــوآوری کســب وکار ب ن
جامــع از طریــق تأثیــر مثبت و مســتقیمی کــه بر قابلیت نــوآوری 
ــول  ــوآوری محص ــای ن ــود و ارتق ــب بهب ــب وکار دارد موج کس
ــد  ــز می توان ــری BIC نی ــش تعدیل گ ــن نق ــود، همچنی می ش
بیانگــر این مطلب باشــد کــه تعامل بیــن TQM و قابلیت نــوآوری 
کســب وکار، جهــت یــا شــدت اثــر روی نــوآوری محصــول را تغییر 
می دهــد یــا قابلیــت نــوآوری کســب وکار به عنــوان یــك منبعــی 

راهبــردی بــرای دســتیابی بــه نــوآوری محصــول عمــل می کنــد.
نظــر بــه اهمیت مدیریــت کیفیت جامــع و نــوآوری در ســازمان ها 
و ضــرورت افزایــش ظرفیــت نوآورانــه، پیشــنهادهای کاربــردی در 

ایــن راســتا بــه شــرح زیــر مطــرح می شــود. 
   •   ازآنجایی کــه در تحقیــق حاضــر رابطــه مدیریــت کیفیــت 
جامــع و نــوآوری محصــول و همچنیــن رابطــه مدیریــت کیفیــت 
جامــع و قابلیــت نــوآوری کســب وکار به تأییــد رســیده و TQM بر 
تغییــرات ایــن دو متغیــر نقــش مؤثــری ایفــا نموده اســت، لــذا به 
مدیــران صنایــع غذایی پیشــنهاد می شــود که جهت دســتیابی به 
شــاخص های برتــر در زمینــه نــوآوری محصــول و قابلیت نــوآوری 
کســب وکار بــه ارتقــای ســطح مدیریت کیفیــت جامع با اســتفاده 
از اصــول تعریف کننــده آن از قبیــل رهبــری، آمــوزش، مدیریــت 
کارکنــان و غیــره توجــه بیشــتری داشــته باشــند و برنامــه مــدون 
مدیریــت کیفیــت جامــع را در ســرلوحه مأموریت هــای ســازمانی 

ــرار دهند. ــش ق خوی
   •   ازآنجایی کــه در تحقیــق حاضــر، رابطــه بیــن قابلیت نــوآوری 
کســب وکار و نــوآوری محصــول بــه تأییــد رســیده اســت و ســهم 
ــوآوری محصــول حــدود 69  ــرات ن ــن تغیی نســبی BIC در تبیی
ــی  ــع غذای ــران صنای ــه مدی ــذا ب ــت، ل ــده اس ــرآورد ش ــد ب درص
پیشــنهاد می شــود کــه بــرای ارتقــای شــاخص های مربــوط بــه 
نــوآوری محصــول، تــوان و ظرفیــت نــوآوری کســب وکار خــود را 
ــرای  ــاص ب ــای خ ــر اختصــاص بودجه ه ــی نظی ــق عوامل از طری
ــای  ــن گروه ه ــش بی ــات و دان ــادل اطاع ــه، تب ــای نوآوران ایده ه

کاری و غیــره افزایــش دهنــد.
   •   در تحقیــق حاضــر، متغیر قابلیت نوآوری کســب وکار به عنوان 
متغیــر میانجــی نقــش تســهیل گری در رابطــه بیــن مدیریــت 
کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول ایفــا می کنــد و ایــن بــدان 
معناســت کــه مدیریــت کیفیــت جامــع از طریــق تأثیــر مثبــت و 
مســتقیمی که بــر قابلیــت نــوآوری کســب وکار دارد موجب بهبود 
و ارتقــای نــوآوری محصــول می شــود. لــذا بــه مدیــران پیشــنهاد 
ــوآوری  ــود شــاخص های ن ــه بهب ــل ب می شــود درصورتی کــه مای
محصــول از طریــق TQM هســتند بــه فعالیت های مثمــر ثمر در 

زمینــه افزایــش قابلیــت نــوآوری کســب وکار بپردازند.
ــوآوری کســب وکار در     •   اثبــات نقــش تعدیل گــری قابلیــت ن
تحقیــق حاضــر می توانــد بیانگــر ایــن مطلــب باشــد کــه تعامــل 
ــوآوری کســب وکار،  ــع و قابلیــت ن ــت کیفیــت جام ــن مدیری بی
جهــت یا شــدت اثــر روی نــوآوری محصــول را تغییــر خواهــد داد. 



بوکار
تنوآوریکس

شقابلی
بررسینق

78

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال چهارم- شماره 2 - پیاپی 12 - تابستان 1393

لــذا بــه مدیــران پیشــنهاد می شــود بــه هماهنگــی بیــن نواحــی 
وظیفــه ای توجــه بیشــتری داشــته باشــند.

در پایــان بــه محققــان پیشــنهاد می شــود  بــا توجــه بــه اینکــه 
تحقیــق انجام شــده صرفــاً مــوردی بــوده و یــك صنعــت خــاص 
را موردبررســی قــرار داده، در تحقیقــات آتــی الگوی پیشــنهادی در 
ــژه شــرکت هایی کــه فعالیت هــای  ـ به وی ــاری دیگــر  جوامــع آم
ــد.  ــرار گیرن ـ موردبررســی ق ــد  تحقیق وتوســعه ای گســترده دارن
عاوه بــر ایــن پیشــنهاد می شــود کــه ارتباطــات جدیــد محتمــل 
بــر رابطــه بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و نــوآوری محصــول بــا 
حضــور متغیرهایی نظیر راهبرد، ســاختار و محیــط یا متغیرهایی 
ــا  ــی ی ــرمایه اجتماع ــازمانی، س ــری س ــر یادگی ــر نظی خاص ت

تحقیق وتوســعه موردســنجش قــرار گیــرد.
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