
 )نوع مقاله : پژوهشی( 55، زمستان 95 ره، شماهمسال هجد –صلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی ف

 215-262 صفحات

DOI: 10.22054/jims.2021.48758.2422 
 

های نرم و سخت( بر عملکرد نوآوری سازمان با  تأثیر مدیریت کیفیت)جنبه

 لیت نوآوری فناورانه و رفتار فعاالنه کارکنان؛نقش میانجی قاب

 های دانش بنیان کشور  مورد مطالعه: شرکت 
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 15/6/55تاریخ پذیرش:   11/11/59تاریخ دریافت:

 چکیده: 
باشود    کیفیت و عملکرد نووووری موی  های مدیریت  هتحقیقاتی که تاکنون انجام شده، بیانگر نتایج گوناگون و متفاوتی از ارتباط بین جنب

اکثر تحقیقات انجام شده ارتباط مستقیم بین مدیریت کیفیت و عملکرد نوووری سازمان را مورد بررسی قرار داده انود یویکن متریرهوای    

هوای   ر شفاف سوازی جنبوه  است، بنابراین در پژوهش حاض  بایقوه تاثیرگذار مدیریت کیفیت به صورت جامع مورد بررسی قرار نگرفته

در ایون پوژوهش بوه بررسوی میوزان تو ثیر        مدیریت کیفیت و میزان تاثیرگذاری ون بر عملکرد نوووری سازمان مورد توجه قرار گرفت 

های نرم و سخت مدیریت کیفیت بر عملکرد نوووری با نقش میانجی گری رفتوار فااننوه کارکنوان و قابلیوت نووووری فناورانوه        جنبه

شد  تحقیق انجام شده از نوع کاربردی بوده و بدییل اینکه در این تحقیق به بررسوی و تحلیول وضوع موجوود پرداختوه شوده        پرداخته

شرکت دانش بنیان فاال درحووزه تجییوزات و موواد     044باشد  جاماه وماری این مطایاه  پیمایشی می -است، روش بکار رفته تحلیلی

شمین نمایشگاه این حوزه در نمایشگاه بین ایمللی تیران حضور بیوم رسوانده بودنود  بورای     وزمایشگاهی ساخت ایران بودند که در ش

بور   ای و اینترنتوی مشوتمل   های اوییه از منابع کتابخانوه  های مرتبط از مبانی نظری و همچنین استخراج عوامل و شاخص ووری داده جمع

هوا   ناموه، گوردووری داده   حضور در نمایشگاه و با استفاده از پرسوش مقانت، کتب و مطایاات موردی استفاده شد  همچنین طی فرایند 

ها با توجه به ابااد موورد نظور تایوین     های تحقیق استفاده شد  در ومار استنباطی نیز شاخص و اطالعات مورد نیاز جیت بررسی فرضیه

سوتفاده از وزموون کلمووگروف اسومیرنج انجوام      ها بوا ا  و استخراج شد  پس از بررسی روایی و پایایی پرسشنامه، وزمون نرماییت داده

بوه بررسوی فرضویات     2و اسومارت پوی ال ا    1شود، سپس با استفاده مدیسازی ماادنت ساختاری و نرم افوزار ا  پوی ا  ا    می

ری گو  فرضیه پیشنیادی بود که مشحص شد مودیریت کیفیوت نورم بوا میوانجی      8فرضیه از  5دهنده تایید  پرداختیم  نتایج حاصله نشان

قابلیت نوووری و رفتارفااننه کارکنان بر عملکورد نووووری تاثیرمانوادار دارد و مودیریت کیفیوت سوخت بور قابلیوت نووووری تواثیر           

 گذارد    می  ماناداری دارد؛ همچنین قابلیت نوووری نیز بر عملکرد نوووری سازمان به صورت مانادار تاثیر 

فناورانوه، رفتارفااننوه    یفیت سخت، عملکرد نوووری، قابلیوت نووووری  مدیریت کیفیت نرم، مدیریت ک کلیدی: واژگان

 بنیاندانش های کارکنان، شرکت
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 مقدمه

فضاا  کساو و کاار اماروز فضاایی پاار از پیریادگی، رقااات و هماراه ااا ت ییارات سااری  در           

  اصلی مارتط   ها و مولفه ااشد که مفاهیمی همرون نوآور  و مدیریت کیفیت تکنولوژ  می

نقش اسزایی در کسو مزیت رقااتی و رضایت حداکثر  کلیه ذینفعان داشاته و ضاامن    ها اا آن

  ااشد. ها می اقاء و توسعه سازمان

ااشد که کادامیک   می یک اخش مهم در تحقیقات حوزه مدیریت کیفیت تشریح این مضمون

و  1ااشد.)اونیل می   حوزه مدیریت کیفیت ار عملکرد سازمان تاثیرگذارها از ااعاد و یا فعالیت

(  از زمانیکه احث ناوآور  ااه عناوان یاک اخاش کلیاد  در ایجااد مزیات         2116همکاران، 

  اخیر مطالعات اه دنطال شفاف ساز  ها شناسائی شد، در طول سال ها رقااتی پایدار در سازمان

(. طای  2116و همکااران،   2اند.)جکساون  ارتطاط این مدیریت کیفیت و عملکرد ناوآور  ااوده  

لعات اخیر اجماع قاال استناد  درخصوص اثطات اثرات االقوه مدیریت کیفیت ار ناوآور   مطا

انجام نشده است. مدیریت کیفیت اه واسطه عناصر  مانند اهطود مساتمر، آماوزش، مشاارکت    

تواند منجر اه افزایش ناوآور  در ساازمان گاردد، اگرداه در      می کارکنان و یا مشتر  مدار 

ن داده شاده کاه مادیریت کیفیات ممکان اسات فرایناد ناوآور  را در         ارخی از تحقیقات نشا

 افتاد کاه استانداردسااز  مادیریت فرایناد      می سازمان ددار اختالل نماید، که این زمانی اتفاق

تواند خالقیات را مهاار و ناوآور  را صارفاد محادود ااه پاساخگویی ااه نیازمناد  مشاتر             می

  توساعه  ها رضه ار این تاکید دارد که مطااق اا مدل( که این عا2112و همکاران،  3نماید.)کیم

 تکنولوژ  صرفاد اه مدل کشش اازار پرداخته شده و نقش فشار تکنولوژ  کم اثر خواهاد شاد.  

  هاا  دهاد کاه اجمااع قااال اتکاایی درخصاوص اینکاه کادامیک از جنطاه          تحقیقات نشان مای 

د ندارد. ارا  مرتفا  نماودن   مدیریت کیفیت ار عملکرد نوآور  سازمان تاثیرگذار است وجو

اختالف نظرها و همرنین رسیدن اه پاسخی متقن در خصوص ارتطااط ااین مادیریت کیفیات و     
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نااوآور ، ماادیریت کیفیاات از دو اعااد ناارم )شااامل تعهااد ماادیریت، مناااا  انسااانی)کارتیمی،  

ها و توانمندساز  کارکنان و...( و سخت )شامل اهطود عملکارد ااا اساتفاده از مادیریت فرایناد     

اندازه گیر ( مورد اررسی قرار گرفت که الطته الزم اه ذکر است ااعاد اشاره شاده نیاز قطعیات    

(  اه عالوه در اسیار  از مطالعات انجام شده نشاان داده  2119و همکاران،  1ندارد.)اسکریچ تنا

شد که تعداد  از ااعاد مدیریت کیفیت رااطاه محادود  ااا عملکارد ناوآور  ساازمان دارد.       

 (2119و همکاران،  1و سانگ 2111و همکاران،  3. سیلوا2116و همکاران،  2هوانگ)

کند که راهطرد  ها  یک سازمان را توصیف می ا  از مشخصه قاالیت نوآور  فناورانه مجموعه

ا  خااص از دارایای یاا منااا       نماید. ایان مت یار گوناه    نوآور  فناورانه را تسهیل و پشتیطانی می

شود. اراساا  مفااهیم درش شاده     ور ، محصول، دانش، تجراه و سازمان میاست که شامل فنا

ا  مرااوط ااه    در متون ادای  قاالیت نوآور  فناورانه توانایی انجام هر عملیات یاا فعالیات دوره  

فناور  در سازمان است که شامل توانا  توسعه فرآیندها و محصوالت جدید و ااه کاارگیر    

دهد که قاالیت نوآور  فناورانه  اسیار  از مطالعات نشان می اشد.ا ها می اثراخش تسهیل کننده

رقاات پذیر  شرکت و تجاار  سااز     ها تواند اثر مثطت ار اهطود عملکرد نوآور  سازمان می

(.  ااتوجه اه نقش پراهمیت قاالیات ناوآور    1352اگذارد. )زندحسامی و همکاران،  ها فناور 

این مت یر اه عنوان مت یر میانجی در مطالعه حاضار   ها سازمان فناورانه در تعیین عملکرد نوآور 

  مرتط  ااا منااا ،   ها ها  زیرمجموعه اصلی آنرا شامل مولفه مدنظر قرار گرفت تا اتوانیم مولفه

رویکردها  استراتژیک و از این قطیال ماوارد را در ارتطااط ااین مادیریت کیفیات و عملکارد        

 دهیم.نوآور  مورد اررسی و تحلیل قرار 

  تاثیرگذار  ار کیفیت محصوالت و ها   محی  کار اه عنوان مولفهها رفتار کارکنان و ویژگی

 اوده اه طوریکاه  عملکارد کلای ساازمان را نیاز تحات الشاعاع خاود قارار           ها خدمات سازمان

دهد. عملکرد یک مفهوم دند اعد  است که صرفاد دستیاای اه نتایج مورد انتظار نطوده و ااه   می
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(. 2111، 1  مختلاف آن نیاز اساتگی دارد )ادهیکاار     ها را  خود کار شامل رفتار و حالتاج

نماید تا ت ییرات را پیش اینی یا حتی خلق نمایند تاا حاد     می رفتار فعاالنه، کارکنان را تشویق

و  2اغلو اه کارکنان فعال خود جهت افزایش نوآور  تکیه نماوده )اساکریچ تناا    ها که سازمان

شاود. در   مای    انسانی در عصر جدیاد یااد  ها (  و از کارکنان اه عنوان سرمایه2119 همکاران،

پژوهش حاضر رفتار فعاالنه کارکنان ااتوجه اه تاثیرات آن اار کیفیات محصاوالت و خادمات     

و همرنین تقویت رویکرد نوآور  اه عنوان مت یر میانجی مورد توجاه قارار    ها ارائه ا  سازمان

 گرفته است.  

  تولیاد  فاارا از ساطح    هاا  العات گذشاته تمرکاز ایشاتر اار دامناه وسایعی از شارکت       در مط

  صااحو  هاا  تکنولوژ  آنها اوده است که حتی ارخی از محققین نیز  نیاز اه اررسای شارکت  

نماید را مورد اشاره قرار داده اودند که در  می تکنولوژ  که رفتار نوآور  در آنها اهمیت پیدا

هاا  داناش انیاان فعاال در کشاور ایاران قارار         ژوهش حاضار اار شارکت   همین راستا تمرکز  پ

اه عنوان موتورها  محرک توسعه نوآور  در کشور اوده که تجزیاه و   ها گرفت؛ این شرکت

  انیاادین و تادریجی در   هاا  که از ناوآور   ها   اصلی این مقاله اراین مجموعهها تحلیل مولفه

نااد از اهمیاات قااال تااوجهی ارخااوردار اساات؛  نمای ماای طراحای و توسااعه محصااوالت اساتفاده  

هاا  نارم و    هایی همرون جایگاه و نقش مدیریت کیفیات از اعاد مفلفاه    همرنین اررسی مولفه

هاا    سخت، رفتار فعاالنه کارکنان در پیش اینی و پاسخگویی مناسو ااه ت ییارات و نیازمناد    

ایشاان نیاز قااال اهمیات     توسعه نوآور  تحت عنوان قاالیت نوآور  در ارتقاء سطح عملکارد  

 ااشد. می

ها  نرم وسخت مدیریت کیفیت ار عملکارد ناوآور     در پژوهش حاضر  اه اررسی تأثیر جنطه

ها  دانش انیاان فعاال    اا نقش میانجی گر  قاالیت نوآور  و رفتار فعاالنه کارکنان در شرکت

یشاگاهی حاضار در   انیان فعال در حوزه تجهیزات و مواد آزما ها  دانش ساخت ایران )شرکت

شود؛ اا مطالعاه و اررسای مقااالت ارائاه      می ششمین نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران( پرداخته
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  نارم و  ها ( اه ده میزان جنطه1شده، در این پژوهش موارد فوق مورد اررسی قرار گرفته است 

و   انساانی، مادیریتی و فنای ااوده     هاا  سخت مدیریت کیفیت که شامل طیف وسیعی از گزاره

  دانش انیان کاه ناوع   ها تواند ار عملکرد نوآور  شرکت می دراین تحقیق ارآنها تمرکز شده

  قاالیت نوآورانه فناورانه و رفتارفعاالناه  ها (  مولفه2نوآور  آنها انیادین اوده تاثیرگذار ااشد 

یرگاذار  تاث  ها کارکنان  اه ده میزان در ارتطاط این مدیریت کیفیت و عملکرد نوآور  سازمان

( و در انتهاا مادیریت   3است؛ موضوعی که در تحقیقات گذشاته ااه آن پرداختاه نشاده اسات      

  دانش انیانی کاه در  ها کیفیت اه ده میزان قادر اه افزایش میزان عملکرد نوآور  در شرکت

 ااشد. می   جدید در کشور پیشرو اوده موثرها شناسائی، ارزیاای و اکارگیر  فناور 

  اعد  ما رواا  نظار  ااین مت یرهاا  مادیریت کیفیات،      ها اهداف فوق در اخش ارا  رسیدن اه

دهایم.   مای  عملکرد نوآور ، قاالیت نوآور  فناورانه و رفتار فعاالنه کارکنان را ماورد اررسای قارار   

 .گردد می سپس متدولوژ  و روش کمی تحقیق و در انتها نتایج اخذ شده تشریح

 

 ت گذشتهمبانی نظری و مروری بر مطایاا

 مدیریت کیفیت و ابااد ون

 مفیوم کیفیت

ا  از  واژگاان( کیفیات را درجاه    –)سیستم مادیریت کیفیات    ISO9000:2015استاندارد 

نمایاد. واژه ذاتای    ها  ذاتی تعریف مای  ا  از ویژگی ارآورده ساز  الزامات توس  مجموعه

ااه عناوان یاک ویژگای      )در مقاال اکتساای( اه معنا  وجود داشتن در دیز  است، ااه ویاژه  

ا   همیشگی. دراین خصوص مطااق ااا توضایحات ایان اساتاندارد، زماانی کاه از واژه درجاه       

نماید منظور نسطی اودن کیفیت و تعریف آن از مناارر مختلاف دارد و زماانی کاه      استفاده می

ها  محصول یا خدمت در طاول   نماید منظور ثاات اودن مفلفه ها  ذاتی را مطرح می ویژگی

کاه از متخصصاین حاوزه     1کاانو  نوریااکی  ااشد. همرناین  مان و یا همان قاالیت اطمینان میز
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کیفیات   ایشاان  نماودن؛ ازنظار   پیشانهاد  کیفیت دواعد  مدل یک مدیریت کیفیت هستند نیز

 کیفیات جاذا    اعاد  جاذا   کیفیات  (2 ااشاد  کاه اایاد   ( کیفیتای 1ااشاد:   مای  اعد دو شامل

 او هاا   اماا جازء درخواسات    عالقاه دارد،  هاا  آن اه مشتر  که نمودند معرفی هایی رامشخصه

است، اه عطاارت دیگار جازء نیازهاا  تلاویحی مشاتر  ااوده         نکرده فکر ها آن اه زیرا نطوده،

   است.

 ابااد مدیریت کیفیت

% مادیران عامال   69صاورت پاذیرفت مشاخد شاد کاه       1591مطااق اا تحقیقی که در سال 

ساال اخیار    9ها طای   که کیفیت محصوالت کلید  آنکردند  ها  آمریکائی فکر می شرکت

% مشتریان اا این موضوع موافق اودند. یکی از دالیل اصالی ایان   29اهطود یافته درحالیکه تنها 

هاا    نظر، ارداشت متفاوت از مفهوم کیفیت اود. اه عطارت دیگر کیفیت دارا  جنطاه  اختالف

هاا   ( این جنطه2111، 1ایند. )دیوید را میمتفاوتی اوده که هرکس اا عینک خود ارخی از آنها 

اه طور خالصه شامل موارد  همرون عملکارد، مشخصاات، قاالیات اطمیناان، تطاااق، دوام،      

  1قاالیت تعمیرشدن، زیطاایی، کیفیات درک شاده ااه شارح تعااریف ارائاه شاده در جادول          

 :گردد می
(1931و تعاریف مختلف مفهوم کیفیت )قائم پناه،  ها : جنبه1جدول  

 

1. David 

 تاریج عنوان

 عملکرد
عبارتست از مشخصات عملیاتی و کارکردی اوییه و اصلی محصول، مثالً یک 

 اتومبیل باید شتاب بگیرد، سرعت ون قابل کنترل و راحت باشد

 مشخصات

باشد   عبارتست از مشخصات ثانویه که مکمل کارکرد اوییه و اساسی محصول می
 مثالً انواع

 های همراه محصونت  وپشن 

 قابلیت اطمینان

بیانگراحتمال عملکرد بد محصول یا شکست محصول در یک دوره مشخص 
باشد  از دیگر شاخصیای اندازه گیری قابلیت اطمینان شامل میانیگین زمان  می

ها،  نرخ شکست در هر واحد  رخداد اویین شکست ،  میانگین زمان بین شکست
 باشد  زمانی  می
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ها  انجام شده طی سالیان اخیر مدیریت کیفیات را در دو اعاد    همرنین در ارخی از پژوهش   

هاایی همراون    اند. اعد نرم مدیریت کیفیت نرم را در مفلفه نرم و سخت مورد اررسی قرار داده

ریت کیفیت را اهطاود  اند و اعد سخت مدی تعهد مدیریت، مناا  انسانی و این قطیل خالصه نموده

، 1اناد. )ساو   عملکرد اا استفاده از مدیریت فرایندها و اندازه گیار  و ایان قطیال تشاریح نماوده     

ها  مدیریت کیفیت ار عملکرد  ( اجماع قاال اتکایی درخصوص اینکه کدامیک از جنطه2119

  مرتفا   ( ارا2112و  2119و همکاران،  2نوآور  سازمان تاثیرگذار است وجود ندارد. )ژنگ

نمودن اختالف نظرها و همرنین رسیدن ااه پاساخی ماتقن در خصاوص ارتطااط ااین مادیریت        

کیفیت و نوآور ، مدیریت کیفیت از دو اعد نرم و سخت مورد اررسای قارار خواهاد گرفات     

که الطته الزم اه ذکر است ااعاد اشاره شده نیز اراسا  اجمااع نظارات و مقااالت علمای منتشار      

اوده است. اه عالوه در اسیار  از مطالعات انجام شده نشان داده شاد کاه    شده دراین خصوص

، 3تعداد  از ااعاد مدیریت کیفیات رااطاه محادود  ااا عملکارد ناوآور  ساازمان دارد. )ساو        

 

1. Su 

2. Zeng 
3. Su 

 تطابق

صول و مشخصات عملیاتی و کارکردی ون، حدی است که طراحی مح
سازد  برای مثال تلرانس قطاات  استانداردهای از پیش تاریج شده را بروورده می

 باشند  و ایزامات مواد اوییه از نوع تطابق می

 دوام

میزان استفاده از یک محصول تا وقتی که کیفیت خود را کامالً از دست داده به 
نباشد و اجبارأ باید تاویض شود  )قابل تامیر نحوی که دیگر قابل استفاده 

 نیست(

قابلیت 
 تامیرشدن

 سرعت، دقت، سیویت و قابلیت تامیرپذیری 

 زیبایی
شود  رسد، احسا  می موید این موضوع است که یک محصول چطور به نظر می

 شود  و بیان می

کیفیت درک 
 شده

از ون چه واقااً عبارتست از برداشت و درک مشتری از کیفیت محصول فارغ 
 هست  
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و 1( در پااژوهش حاضاار ااعاااد ناارم و سااخت ماادیریت کیفیاات از مقالااه اسااکریچ تنااا     2119

ها  دانش انیان  ها  شرکت که ااتوجه اه مفلفه انتخا  شد 2( مطااق اا جدول 2119همکاران)

  مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
(2112: ابعاد نرم و سخت مدیریت کیفیت )اسکریچ تنا و همکاران، 2جدول  

 عنوان
های  سرفصل
 مرتبط

 مراجع تااریج

ت
یفی
ت ک

یری
مد
ت 
سخ
ه 
جنب

 

 ایگوبرداری
 )بیینه کاوی(

بررسی و تحقیق از بیترین 
 های پیشرو رکتش عملکردهای

Powell  (1995 ,) Gadenne and 

Sharma (2449)  

تفکر دستیابی 
 به

 عیوب صفر 
(Zero-

Defect) 

سیستمی به جیت شناسائی به 
موقع و برخورد مناسب با عدم 

 های محصونت و خدمات انطباق

Powell  (1995 ,) Gadenne and 

Sharma (2449)  

بیبود 
 فرایندها

زمانی ای و  کاهش اتالفات هزینه
با استفاده از تجزیه و تحلیل در 

 های کاری بین واحدها تیم

Powell  (1995 ,) Prajogo and Sohal 
(2440,) Naor etal (  2448 ,)

Laosirihongthong et al (  2412 ,) Song 

and Su  (2415 ,) Zeng et al (  2415 ,
2412)  

 اندازه گیری

رویکرد هدف گرایی و اندازه 
اده از گیری عملکرد با استف

 ها و ابزارهای وماری روش

Powell  (1995 ,) Prajogo and Sohal 
(2440,)  

Gadenne and Sharma  (2449)  

 ,Naor et al ( 2448 ,) Laosirihongthong 

et al (  2412,)  
Song and Su  (2415 ,) Zeng et al  

(2415،2412)  

 

1. Ana B .Escrig-Tena 
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رم
ه ن
جنب

 
ت
یفی
ت ک

یری
مد

 

 تاید مدیریت
 تاید مدیریت ارشد سازمان به
 فلسفه کیفیت و مفاهیم مرتبط

Powell  (1995 ,) Prajogo and Sohal 
(2440,)  

Rahman and Bullock  (2445 ,) Naor et 

al  
(2448 ,) Gadenne and Sharma  (2449,)  

Laosirihongthong et al (  2412 ,) Song 

and su (2415)  

ارکان جیت 
 ساز

)همسویی با 
مفاهیم و 
 فلسفه(

مانند بیانیه  استفاده از ابزارهایی
های سازمانی  م موریت، ارزش

جیت ارتباط با فلسفه 
کیفیت مدیریت  

Powell  (1995 ,) Rahman and Bullock 
(2445 ,) Gadenne and Sharma  (2449,) 

Laosirihongthong et al (  2412)  

ارتباط فااننه 
و نزدیک با 
 مشتریان

شناسائی نیازها و انتظارات 
 مشتریان داخلی و خارجی
 سازمان و ارتباط با ایشان

Powell  (1995 ,) Rahman and Bullock 
(2445 ,) Naor et al (  2448 ,) Gadenne 

and Sharma  (2449 ,)
Laosirihongthong et al ( 2412 ,) Song 

and Su  (2415)  

ارتباط فااننه 
 و نزدیک با

ت مین  
 کنندگان

 همکاری مشترک و نزدیک
با ت مین کنندگان   

Powell  (1995 ,) Rahman and Bullock 
(2445 ,) Naor et al (  2448 ,) Gadenne 

and Sharma  (2449 ,)
Laosirihongthong et al (  2412)  

 وموزش
های  شامل وموزش میارت

کارتیمی، میارت حل 
 مسایه،اصول مدیریت کیفیت

Powell  (1995 ,) Rahman and 

Bullock (2445 ,) Gadenne and Sharma 
(2449 ,) Zeng et al (  2415 ,2412)  

های  سازمان
 باز

)فرهنگ 
 سازمانی(

کار تیمی، ارتباطات افقی باز، 
اناطاف پذیری در ارتباطات 

 سازمانی سنتی سلسله مراتب

Powell  (1995 ,) Prajogo and Sohal 
(2440 ,) Rahman and Bullock  (2445 ,)

Naor et al (  2448 ,) Gadenne and 

Sharma  (2449 ,) Laosirihongthong et 

al (  2412 ,) Song andSu  (2415 ,) Zeng 

et al (  2415 ,2412)  
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توانمندسازی 
 کارکنان

افزایش مشارکت کارکنان در 
طراحی، برنامه ریزی و اعطای 

ها استقالل در تصمیم گیری  

Powell  (1995 ,) Prajogo and Sohal 
(2440,)  

Rahman and Bullock  (2445 ,) Naor et 

al (  2448 ,) Gadenne and Sharma 
(2449 ,) Laosirihongthong et al  

(2412 ,) Song andSu  (2415 ,) Zeng et 

al (  2415 ,2412)  

 

 عملکرد نوآوری و ابعاد آن

 مفهوم نوآوری 

نماید که  نوآور  را اینگونه ایان می از تعریف خود درکتا  تئور  توسعه اقتصاد 1شومپیتر

تعادلی  و نظم ایجاد ارا  اقتصاد  تعادل و م موجودنظ زننده یک ارهم عنوان اه نوآور 

نیز اه همین موضوع اشاره دارد. شاومپیتر  "تخریو خالق"معرفی نموده که اصطالح  جدید

ا  اارا  توساعه  نماید کاه خالقیت، نیرو  محرکه درخصوص مفهوم نوآور  ایان می

ها  جدیاد  اسات کاه  ش ایدهااشد و ااه معناا  آمادگای و تمایال شارکت اارا  پذیار می

 اقتصاد، در که است معتقد شومپیتر گردد. منجار ااه توساعه و عرضاه محصاوالت جدیاد می

دهد، همرنین در کتا  تئور   رخ نوآور  کار آفرین، توس  که میافتد اتفاق زمانی توسعه

ها   از ویژگی ها و رشد و توسعه نماید که نوآور  اه همراه فرصت توسعه اقتصاد عنوان می

ت ییر  واحد یک معرفی عنوان اه را (،  نوآور 1556) 2ااشد. مارکو  کارآفرینی می

ااشد. در  می جدید  روش یا و محصول، خدمت یک ایجاد واق  در که دانسته تکنولوژیک

ها  فزاینده، جهانی  ااشد و سرمنشأ آن رقاات محی  امروز  که پر از پویایی و ت ییر می

راه رشد، رسیدن اه عملکرد ااال و اقا در اقتصاد   ها  جدید هست، تکنولوژ  ساز ، رهور

جهانی، نوآور  هست. الزمه پیشرو اودن از رقطا، خواستن و توانایی سازمان ارا  خلق و 

 

1. Schumpeter Joseph A. 
2. Marcus 
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ها  کسو و کار جدید است یا همان نوآور   تجار  کردن فرایندها، محصوالت و سیستم

عنوان جزئی از فرهنگ  توان اه فاوت ااشند. نوآور  را میکند تا مت ها کمک می که اه شرکت

 (1351سازمان دید و آن را گرایشات سازمان اه نوآور  تعریف کرد. )شاکر  و همکاران،

تاوان ااه    هاا مای   هاا در محصاوالت و یاا خادمات ساازمان      یکی از موضوعات مهم در نوآور 

هاا    سااز  آن ) اراساا  گاام    استفاده از مدل کساو و کاار از زماان خلاق ایاده تاا تجاار        

شاود   ها نادیده گرفته مای  استاندارد توسعه محصول جدید( اشاره نمود که در اسیار  از سازمان

نمایااد. جیمناااز و  و عماالد فراینااد ناوآور  و تحقااق اهاداف تعیااین شااده را دداار اخااتالل مای     

مهاام ااارا  موفقیات،    نمایند کاه نوآور  یکاای از فاکتورهااا     (،  ایاان می2111ساانزواله، )

 اقا  شارکت و مزیات رقااتای اسات. 

 

 ابااد نوووری 

 تولید، گشایش اازارها  جدید ها  جدید، روش اعد محصول 9درااتدا شومپیتر نوآور  را اه 

نمایاد. از دیگار    سازماندهی جدید توصیف مای  ها  نوین و روش اولیه مواد جدید، دستیاای اه

هاا   اناد   ططقاه  ایان  تارین  رایاج  ااشد و از موجود می نوآور  ارا  مختلفی که ها  اند  ططقه

، 1فرآیناد  در ناوآور   و خصوصی عنوان شاد؛   دولتی اخش تمایز ارا  نوآور  نوع سه اوده،

)جیمناز و    3وکاار  کساو  یاا  راهطارد  مفااهیم  در و ناوآور    2خادمت  یاا  محصول در نوآور 

 دولتی خدمات ارائه زمینه در نوآور  دیگر نوع دو شده، انجام (. در مطالعات2119همکاران، 

 هاا،  مأموریات  ااه  سیاسات  یاا  راهطارد  در حوزه داد. نوآور  وجود 1سازمانی درون و تعامالت

 در ت ییراتی را نیز خدمت یا محصول در نموده است. نوآور  اشاره جدید راهطردها  اهداف،

 ااه  محصاول  یاا  خادمت  ارائه در نماید. نوآور  ایجاد می خدمات یا محصوالت طرح یا شکل

 .پاردازد  می مشتریان اا تعامل یا محصوالت تولید نحوه خدمات، ارا  ارائه جایگزین ها  روش

 

1. Innovation process 

2. Innovative product / service 

3. Innovative concepts and strategies 

4. Inter-organizational interactions. 
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 موید و اوده کیفیت مستمر اهطود نتیجه در سازمان، مهم اقدام یک عنوان اه فرآیند در نوآور 

 الزم ناوآور   از طانیارا  پشتی که داخلی جدید ها  رویه و سازمانی ها  مشی خ  ها، سیاست

 ساایر  اا تعامل در یافته اهطود یا جدید ها  روش سازمانی، درون تعامالت در نوآور  .ااشد می

اوده است. )پاکزاد،  سازمان اداره یا حاکمیت نحوه در ت ییر یا دانشی، ها  پایگاه تولید، عوامل

1392) 

و  2، انیاادین 1  تادریجی طیفای از ناوآور   تاوان ااه    ناوآور  مای   ساطح اناد    یکی دیگار از  

 در صااحو نظاران   از ارخای  اناد   ططقاه   3جادول   اشااره نماود.  در   3تحاولی  سیستماتیک یاا 

 .شده است ارائه نوآور  فرایند انواع خصوص
 (1939: انواع فرایندهای نوآوری )االهی و همکاران، 9جدول 

 انواع نوآور  سال نام محقق

استخراجی اکتشافی، 1551 مارچ  

زاسکویچ و نیی کانگ فرایند محصول، 1559   

همکاران و لی استخراجی اکتشافی، 2111   

السن و ژوهانسن پیمانی افزایشی، انیاد ، معمار ، 2111   

 

 شود: می پرداخته ها  رایج در مناا   در ادامه اه تشریح ارخی از نوآور 
 

 نوووری محصویی

تی است که جدید یا نسخه اهطاود  نوآور  محصول ایجاد و معرفی اعد  کاال  جدید یا خدما

تار از تعریاف معماول پذیرفتاه شاده از       یان گساترده  . ایافته ا  از کاالها یا خدمات قطلی اسات 

نوآور  است که شامل اختراع محصوالت جدید است که در این زمیناه ، هناوز هام نوآوراناه     

ول را توساعه  ناوآور  محصا    1شوند. موسسه مطالعات سیاست ، دانشگاه وست مینستر تلقی می
 

1. incremental 

2. radical 

3. Transformative 
4. Policy Studies Institute, University of Westminster 
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محصوالت جدید ، ت ییر در طراحی محصوالت تولید شده یا استفاده از مواد یا قطعات جدیاد  

ناوآور  محصاول ، در کناار ناوآور      نمایاد.   مای  در ساخت محصوالت تاسیس شده تعریف

و نوآور  فرایند ، سه ططقه اناد  متفااوت از ناوآور  اسات کاه هادف آنهاا         ها کاهش هزینه

 (2111و همکاران،  1ااشد.)وانگ تولید یک شرکت می  ها توسعه روش

 فرایندی وآورین

هاا  فرآیناد ااه منظاور کااهش هزیناه تولیاد یاا          (، نوآور 2119) 2مطااق اا دستورالعمل اسلو

تحویل هر واحد، افزایش کیفیت یا تولید یا تحویل محصوالت جدید یاا ااا اهطاود قااال توجاه      

ن هدف غایی از نوآور  فرآیند در این دستورالعمل)ص مورد توجه قرارگرفته است و  همرنی

 اهطاود  و حفا   جهات  در را ااازار   فرایند  ( تقویت اهره ور  مطرح شده است. نوآور 21

 یافتاه  یاا اهطاود   جدیاد  هاا   روش شاامل اتخااذ   نماوده و  فراهم ها هزینه جویی صرفه کیفیت و

 داه  تا که فرایند  این اوده نوآور  زا منظور واق  ااشد. در می خدمت یا تحویل توزی  تولید،

ماورد   را کاار  انجاام  جدیاد  هاا   روش و گرفتاه  کاار  را ااه  جدید ها  تکنولوژ  سازمان میان

 (1351 دوپانی، و دهند. )میرکمالی قرار می آزمایش

 

 نوآوری بازاریابی

دیگار   نوآور  اازاریاای شامل کارکردهاا  اازاریااای، تطلیاق، قیمات گاذار  و توزیا  و همرناین       

 (1353ااشد. )هیگینز،   کارکردها محصول اه غیر از توسعه محصول )مانند استه اند  یا تطلی ات( می

  

 

1. Wong 
2. Oslo Manual 
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 نوآوری مدیریت

هاا  موفاق    نوآور  مدیریت روش مدیریت سازمان را اهطود داده اه طور  که اررسی سازمان

افتاه محصاوالت و     کمتار توساعه ی  هاا  هاا در مقایساه ااا دیگرساازمان     نشان داده ایان ساازمان  

 (1353اند. )هیگینز،  ها  جدید ایشتر  را تولید نموده ایده

 

 عملکرد نوآوری

 تنهاا  ناه  ساازمانی  عملکارد  ااه  جاام   دیدگاهی. ااشد می مختلفی ااعاد دارا  سازمانی عملکرد

 را ساازمان  در ارزش خلاق  ارزیااای  امکاان  کاه  رویکردهاایی  تماامی  مالی، الکاه  رویکردها 

 مااورد در محققااان از ( اساایار 2111، 1مرنوسااردان و )لااوپزنیکال  گیاارد ماای ردر ااا دارنااد،

 مانند غیرمالی نتایج درصورتی که. گیرند می نظر در را آن مالی ها  جنطه فق  سازمان عملکرد

 از اهمیت نیز توسعه و آموزش جذ ، در توانایی اهطود جدید، خدمات توسعه فرآیند ، نتایج

 هاا   موفقیات  از ترکیطای  ناوآور   ( عملکارد 1351وهمکاران،  رزادهارخوردارند. )صف زیاد 

 کاارگیر   ااه  و اهطاود دادن  و کاردن  نو جهت گرفته صورت ها  تالش درنتیجه سازمان کلی

 (2111و همکاران،  2ااشد. )گاند  می سازمان در نوآور  مختلف ها  جنطه

انواع آن در ادایات آکادمیاک  ااتوجه اه موارد مطرح شده در فوق و تشریح مفاهیم نوآور  و 

و عملیاتی که عنوان شد، در پژوهش حاضر ااتوجه اه مدل مفهومی اقتطا  شده از مقالاه پایاه،   

ها  دانش انیان فعال در کشور و همرنین جامعیت دو تیا  ناوآور  فرایناد و     ساختار شرکت

ها  اساسی  لمانمورد )نوآور  فرایند و نوآور  محصول( اه عنوان ا 2نوآور  محصول، این 

و مهم در تحلیل عملکرد نوآور  درنظر گرفته شد. دراین خصوص الزم ااه ذکار اسات ططقاه     

 

1 .López.Nicolás 

2 .Gunday 
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اند  عملکرد نوآور  اراسا  این دو اعد از این نظر حائز اهمیت است که هر دو اعد نیازمناد  

هایی است که الزامات  ااشد. نوآور  محصول مختد سازمان ها  سازمانی متفاوتی می مهارت

هاایی   هاا  فرایناد  اارا  ساازمان     دهناد در حالیکاه ناوآور     مشتر  را مورد توجه قارار مای  

 نمایند. ها  تولید استفاده می موضوعیت دارد که از تکنولوژ  ارا  اهطود کارائی روش

 

 فناورانه  قابلیت نوآوری 

 اقتصاد  توسعه و پذیر ، تاثیرگذار ار مفهوم نوآور  رقاات اصلی محرک فناورانه، نوآور 

 قاالیات  سااختار  اسایار   اخیار، پژوهشاگران   دهاه  طاول ساه   شاود. در  مای  محسو  مدت الند

 ها  فنااور ،  اند. قاالیت داده قرار مطالعه مورد توسعه حال در کشورها  در صنای  را نوآور 

هساتند. )زندحساامی،    هاا  شرکت گسترده و جهانی ها  فعالیت ضرور  ارا  و مهم ها  مفلفه

هااا  شاارکت اساات کااه از  ا  از ویژگاای ( قاالیاات نااوآور  را مجموعااه1352پااور، آشااتیانی 

( 2111نمایند. )ارگلمن، کنند و آن را تسهیل می استراتژ  نوآور  فناورانه شرکت حمایت می

 داناش  از هاایی  حاداقل  داشاتن  کاه  تمرکز دارد موضوع این ار واق  در نوآور ، قاالیت مفهوم

 اناد،  شاده  خلاق  کناار   هر گوشه در امروز اه تا که هایی ناور ف توسعه و نصو انتخا ، ارا 

آیناد.   شامار مای   ااه  آن عوامال  از یاادگیر   و داناش  دلیال،  هماین  ااه  و است ضرور  و الزم

 2111همکارانش ) و 2یام ( پیرو موارد مطرح شده در فوق ریرارد2111و همکاران،  1)ماریگو

 در کاه  نمودناد  معرفای  را قاالیت ناوآور   یر گ اندازه و ارزیاای ارا  هایی شاخد (2111و 

شده است. در این خصوص ااتوجه اه جامعیت تعریف ارائه شاده و   داده نشان  1شماره  جدول

هاا در   ها  علمی که اه این دسته اند  داده شده لذا از این تقسیم اند  و شاخد تعداد رفرنس

 

1. Marigo 

2. Yam 
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هاایی کاه در    شااخد  ساتفاده شاد.    قاالیت نوآور  و در طراحی پرسشانامه ا ها طراحی مولفه

 گردد. عنوان می TICها   متون علمی اه عنوان شاخد

 (2111و  2114های قابلیت نوآوری )یام و همکاران،  : تشریح جنبه4جدول 

 مفیوم تاریج ابااد

 یادگیری قابلیت

 تمامی بیرون )شامل محیط دانش از برداری بیره و تحلیل توانایی شناسایی،

 برگزاری با و کتبی صورت به یا و شفاهی و تجربی به صورت هک هایی یادگیری

 شود( حاصل می مختلج وموزشی های کال 

 و تحقیق قابلیت

 توساه

 و تحقیق واحد ایجاد اهداف ترین میم از کان کیفیت بیبود تداوم و پیشرفت

 یا و کاربردی پایه های پژوهش انجام به توانند می تحقیق است واحدهای توساه

  بپردازند ای هتوسا

قابلیت تخصیص 

 منابع

 و ای حرفه افراد و فناوری نوووری، فرویند در که دهد می را اطمینان این شرکت به

  داراست کافی را سرمایه

 تویید قابلیت
 محصونت به توساه و تحقیق نتایج انتقال برای شرکت قابلیت و توانمندی به

 دارد اشاره بازار نیاز برای پاسخگویی به

 بازایابی قابلیت
 اسا  بر های محصول فروش و تبلیرات برای شرکت توانمندی به دارد اشاره

  نوووری پذیرش و هزینه و سود مسئله رقابتی، مشتریان، وضایت نیاز از درک

 قابلیت

 و سازماندهی

 برنامه ریزی

 راهبردی

فرهنگ  یارتقا و ها فااییت مدیریت در شرکت توانمندی و قابلیت به دارد اشاره

 تیدیدهای و ها فرصت و داخلی ضاج و قوت نقاط شناسایی نیز و سازمانی

 خارجی
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 رفتار فعاالنه کارکنان   

مورد  که اخیراد مورد توجه قرار گرفته احث تحلیل رفتار کارکنان و تأثیر محی  کار در 

یکار  استدالل ( آقا  اده2111، 1)ادهیکار  .ااشد احث کیفیت و اه تط  عملکرد سازمان می

کند که عملکرد یک مفهوم دند اعد  است که صرفاد دستیاای اه نتایج مورد توافق شده  می

نطوده الکه اه اجرا  خود کار شامل رفتار و نگرش در کار استگی دارد. تاکید ایشان ار نحوه 

عات ارخورد اا موضوعات سازمانی، میزان اشتیاق و یا مقاومت ایشان در رویارویی اا موضو

کند که  جدید و از این قطیل است. دیدگاه رفتار  در ادایات مدیریت مناا  انسانی فرض می

ااشد.  ها می ترین عامل ارا  دستیاای اه سطح مطلو  عملکرد در سازمان رفتار کارکنان مهم

 (1592، 3( و )شولر و جکسون1591، 2)مایلز و اسنو

نه و پیشگیرانه ارا  افزایش نتایج نوآور  اه طور خاص، دراین تحقیق ار نقش رفتار فعاال

پردازد که  ها تمرکز شده است. این نوع رفتار اه اقدامات خودگردان و آینده گرا می سازمان

(. کارکنان 2111، 2116و همکاران،  1هدف آن ت ییر و اهطود شرای  یا شخد است )پارکر

یدن وضعیت اه جا  تططیق اا شرای  فعاالنه و پیشگیرانه ااتکار عمل خود را ارا  اه دالش کش

 .دهند انجام می

دهد که تصمیم شرکت ارا  تقویت و تسر   مطالعات انجام شده در زمینه رفتار، نشان می

اول اینکه اگر ااشد.  رفتارها  فعاالنه و پیشگیرانه در سازمان اه دالیل زیر نیازمند اطالعات می

کنند که  ها درک می و کارشان داده شوند، آناه کارکنان اطالعات ارزشمند  درااره شرکت 

(، کارکنان را ترغیو 1561، 9کند؛ از طریق احکام متقاال )االو سازمان اه آنها اعتماد می

نمایند تا رفتار فعاالنه و پیشگیرانه را در کار نمایش دهند. ثانیاد، کیفیت اطالعات ارائه شده  می

ها  االقوه را درک کنند )فرز  تا مشکالت و فرصتدهد  اه کارکنان نیز اه کارکنان اجازه می

 

1. Adhikari 

2. Miles&Snow 

3. Schuler and Jackson 

4. Parker 

5. Blau 
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( انااراین کارکنان را در پیش اینیریال درک و اثرگذار  ار محی  کارشان 2111، 1و فی

نماید تا  ثالثاد اطالعات درااره رقطاء، فرایندها و نتایج سازمانی کمک مینمایند.  کمک می

اطالعات اه کارکنان این قاالیت و اختیار  کارکنان اا اهداف سازمانی همسو گردند. این نوع از

دهد تا دگونگی تاثیرگذار  اشان ار رو  نتایج سازمانی را درک نمایند؛ که این  را می

موضوع حس مسئولیت پذیر  ایشان را تقویت و تمایل اشان را ارا  اروز رفتار  فعاالنه و 

یار داشتن اطالعات تمرکز ( کارکنان اا در اخت2116، 2دهد. )فولر پیشگیرانه افزایش می

ایشتر  ار رو  اهطودها  کار  خود دارند نسطت اه زمانی که در شرای  عدم قطعیت فعالیت 

مت یر رفتار فعاالنه، کارکنان را تشویق  (2111، 3ها  خود را ندانند. )مادن نموده و تأثیر فعالیت

ر ضرور  در احراز اطمینان از نماید تا ت ییرات را پیش اینی یا ایجاد نمایند و امر  اسیا می

ها اغلو اه کارکنان فعال خود  ااشد و همرنین الزم اه ذکر است سازمان موفقیت سازمان می

( 2115، 9و فریتز و سوننتگ 2119، 1نمایند. )گرنت و اشفورد جهت افزایش نوآور  تکیه می

تاقانه کارکنان در یی همرون جهت گیر  مشها دراین پژوهش رفتار فعاالنه کارکنان اا مولفه

حل مسائل کار  که اه عنوان یک فرهنگ و الزام سازمانی تطیین شده، دقت و سرعت مناسو 

در جستجو راهکارها  مناسو جهت حل مسائل و پذیرا اودن کارکنان در شناسائی و 

 ااشد. می   نوآورانهها اکارگیر  ایده

 

 های دانش بنیان شرکت

ها  دانش انیان هستند که نقشی کلید  در توسعه  شرکتموتور محرک اقتصاد دانش انیان، 

ها در هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش  محور دارند. این شرکت اقتصاد دانش

محور، تحقق اهداف علمی، اقتصاد  و تجار  ساز  نتایج تحقیق و توسعه در حوزه 

جامعه دانشی، هوشمند ،  هایی نظیر ها  ارتر نقش دارند. در متون علمی، عطارت فناور 
 

1. Frese and Fay 

2. Fuller 

3. Maden 

4. Grant   & Ashford 

5. Fritz   & Sonnentag 
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ها  دانش انیان مورد استفاده زیاد  قرار گرفته که اا این  ها  یادگیرنده و یا سازمان سازمان

ها ااید از راه یادگیر  اه صورت هوشمندانه عمل کنند. از نگاه سارنکتو و  اند سازمان مفهوم

گردد که فارا التحصیالن  هایی اطالق می ها  دانش انیان اه انگاه ( انگاه2111همکاران )

دهند و عامل اصلی ایجاد  ها را استخدام و اافت اصلی آنرا متخصصین تشکیل می دانشگاه

ها از طریق اکارگیر  توانمند   درآمد در آنها دانش است؛ اه عطارت دیگر در این انگاه

ایجاد ها  دانش انیان رشد اقتصاد  و  شود. در شرکت درونی افراد )م زافزار( انجام می

یااد. مطااق اا آخرین آمار نهاد علمی و فناور   اشت ال متناسو اا ررفیت نوآور  تحقق می

 9شرکت دانش انیان اا دسته اند  جدول  1119در حال حاضر تعداد  1ریاست جمهور 

 ااشند. مش ول اه فعالیت می
 ریاست جمهوری(های دانش بنیان )وب سایت نهاد علمی  : فراوانی و دسته بندی شرکت1جدول  

 0005 های دانش بنیان تاداد کل شرکت

 024 1های دانش بنیان توییدی نوع  تاداد شرکت

 2402 )صناتی( 2های دانش بنیان توییدی نوع  تاداد شرکت

 919 1های دانش بنیان نوپا نوع  تاداد شرکت

 849 2های دانش بنیان نوپا نوع  تاداد شرکت

 

 مطالعات پیشین  

 خلیپیشینه دا

 محقق سال عنوان روش نتایج

مدیریت کیفیوت فراگیور    •
بووور عملکووورد کیفیوووت و 
عملکرد نوووری تاثیرمانوا  

 داری دارد

عملکووورد کیفیوووت بووور  •
عملکرد نوووری ت ثیر مانوا  

  داری دارد

مدل ماادنت ساختاری بر 
های  مبنای پرسشنامه

استاندارد عملکردنوووری 
( و عملکرد 1294چوپانی)

ذورین و کیفیت مویینا و
( و مدیریت  2415همکاران )

 1989کیفیت فراگیر ساراف )

ت ثیر مدیریت کیفیت 
( بوور TQMفراگیوور)

عملکووورد کیفیوووت  
ونوووووووووووری در 
پتروشووومی مبوووین  

 عسلویه

1290 
مؤمن زاده 

 جیرمی

 

1. https://pub.daneshbonyan.ir/ 
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) 

های مدیریت کیفیوت   شیوه
جووامع رابطووه مانووادار بووا  

هووای کیفیووت،   توانمنوودی
مزیووت رقووابتی و عملکوورد 

ته و از ایوون سووازمانی داشوو
متریرها از یحوا  مفیوومی   

 نمایند  حمایت می

مدل ماادنت ساختاری بر 
یو  مبنای پرسشنامه استاندارد

 (2410و چنگ)

های  ارتباط بین شیوه
مووودیریت کیفیوووت 

های  جامع، توانمندی
کیفیووووت، مزیووووت 
رقووابتی و عملکوورد  
سازمانی در شورکت  

 پتروشیمی شیراز

 فنون 1295

 و سوخت  کیفیوت  مدیریت
 نوورم )از کیفیووت موودیریت
 کیفیووت موودیریت طریووق

 سخت( بر عملکرد کیفیوت 
 توو ثیر نوووووری عملکوورد و

 باوود دو دارد و هوور مثبووت
 مثبتی ت ثیر کیفیت مدیریت

 سازمان دارند عملکرد بر

مدل ماادنت ساختاری 
 براسا 

 SmartPLSنرم افزار 
و براسا  پرسشنامه 

 استاندارد

 ت ثیر مدیریت کیفیت
 ان بوا عملکرد سوازم 
 گووووری میووووانجی
 و کیفیووت عملکوورد
 نوووری عملکرد

1290 
حسووووینی 

 اکبرنژاد

 بور  فراگیر کیفیت مدیریت
 و نووووووووری عملکووووورد
 یادگیری سازمانی، یادگیری

 عملکووورد بووور سوووازمانی
 دارد مثبووت توو ثیر نوووووری

 میووانجی نقووش وهمچنووین
 در سووووازمانی یووووادگیری

 کیفیت مدیریت بین ارتباط
 نووووری  عملکرد و فراگیر

 ت یید شد 

 و از ساختاری ماادنت مدل

 امو  افزار طریق نرم

 کیفیت مدیریت ت ثیر
یادگیری  و فراگیر
 عملکرد و سازمانی

 نوووری در شرکت
 اصفیان زمزم

129
2 

 و سووپیوند
 نژاد عارف
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هوای نووووری    ابااد قابلیت
فناورانه بر رقابوت پوذیری   
تاثیرگذارند  در میان اباواد  

ایوار  های نوووری، م قابلیت
قابلیت یادگیری بوه عنووان   
تاثیرگووووذارترین عاموووول  

 شد  شناخته

استخراج میزان ت ثیر و 
چگونگی ت ثیر این ابااد از 
روش تحلیل و ماادنت 
علت و مالویی در قایب 

های تصمیم گیری  روش
گروهی و از پرسشنامه 

و روش  TICاستاندارد 
دیماتل برای  تادیل جیت 

 تجزیه و تحلیل

د اسووووتخراج اباووووا
هوای   مختلج قابلیت

نووواوری و بررسووی  
ها بور   میزان ت ثیر ون

رقابوووت پوووذیری و 
ایویت بندی ونیوا در  

های کوچوک   شرکت
 و متوسط

129
2 

 زند

حسووامی و 
وشووووتیانی 

 پور

مدیریت کیفیت جوامع بور   
عملکوورد نوووووری توو ثیر   
مانووادار دارد  همچنووین در 
یوووووادگیری سوووووازمانی  

اهمیوت   یادگیری استراتژی
 بیشتری

 نماید  ین رابطه ایفا میدر ا 

مدل ماادنت ساختاری 
براسا  نرم افزار 

SmartPLS   و براسا
 پرسشنامه استاندارد

ت ثیر مدیریت کیفیت 
جووامع بوور عملکوورد 
نوووووری بووا نقووش  

کننوووودگی  تاوووودیل
 یادگیری سازمانی

129
2 

کوووزازی و 
 شول

 جووامع موودیریت کیفیووت 
 بینووی پوویش قوودرت دارای
 بوورای عملکردهووای قوووی
 ویوی  اسوت  ازمانسو  کیفی
 و مشخص گونه رابطه هیچ
عملکردهوای   با توجه قابل

 نوووری ندارد 

مدل ماادنت ساختاری 
براسا  نرم افزار 

SmartPLS   و براسا
 پرسشنامه استاندارد

بین  یکپارچگی نقش
مووودیریت کیفیوووت 
جووامع و موودیریت   
تکنویوژی در تایوین  
عملکردهای کیفیوت  
و نوووووووووووری در 

های توییودی   شرکت
 ان مرکزیاست

128
9 

سوومیای و 
 همکاران

 پیشینه خارجی

 محقق سال عنوان روش نتایج
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نتایج قابل تاملی از ارتباط مثبت 
و مستقیم جنبه سخت مودیریت  
کیفیووت بووا عملکوورد نوووووری و 
ارتباط مثبت و غیرمستقیم جنبوه  
نرم مدیریت کیفیت بوا عملکورد   

 نوووری حاصل شد  

نتوایج ایون تحقیووق مویود نقووش    
گر ابااد مدیریت کیفیوت   تسییل

و رفتووار فااننووه کارکنووان بوور    
عملکووورد نووووووری سوووازمان   

 باشد  می

مدل ماادنت ساختاری 
 براسا 

 SmartPLSنرم افزار 

های نرم و  ت ثیر جنبه
سوووخت مووودیریت  
کیفیت بور عملکورد   
نووووووووووری را در 

های صاحب  شرکت
 تکنویوژی

 کشور اسپانیا 

241
8 

اسوووکریج 
تنوووووووا و 
 همکاران

به ترتیب  مدیریت کیفیت ددو با
ای بر عملکورد   ت ثیر عوامل زمینه

 کنند نوووری را میانجی گری می

مدیریت کیفیت سخت بوه طوور   
مسوووتقیم بووور سووورعت  یوووور 

 گذارد محصول جدید ت ثیر می

نورم بوه طوور     مدیریت کیفیوت  
مستقیم بر نوووری محصول ت ثیر 

 گذارد می

یک ساختار غیر متمرکز ترکیوب  
های مدیریت کیفیت  شده با جنبه

برای تقویت نوووری محصول از 
موودیریت کیفیووت نوورم    طریووق
 مفیداست

مدل ماادنت ساختاری 
 براسا 

 SmartPLSنرم افزار 

ت ثیر مدیریت کیفیت 
بر عملکرد نووووری  

گری بافت  با میانجی
 سازمانی

کشووور اسووپانیا در   
 هشت کشور

241
2 

جین ؤنگ 
 و همکاران

مووودت و  اثوورات مفیووود کوتوواه  
هوای بیبوود    روش مودت  طوننی

کیفیت را بور عملکورد نووووری    
دهوود  بووه  محصووول نشووان مووی 

حووداکثر رسوواندن بازگشووت بووه 
نوووری و بیبود کیفیت نیواز بوه   

مدل ماادنت ساختاری 
 براسا 

 SmartPLSنرم افزار 

مودت و   اهت ثیر کوتو 
بلند مدت استفاده از 

هوووای بیبوووود  روش
بر ( QIMs) کیفیت

عملکووورد نووووووری 
محصوووووووووول در 

241
2 

بوووورک و 
 همکاران



 242 زند حسامیزیوالیی و ضایی ر

 
توجووه بووه ماهیووت نوورم و   یووا  

فووردی و زمووان   QIM سووخت
 بندی و توایی پذیرش ونیا دارد 

هوای توییود    کارخانه
 ایریندی

 یک 9444صدور گواهینامه ایزو 
 اندازه با داری مانی وماری رابطه
 محصول نوووری عملکرد گیری
از  بووازار بووه زمووان ارائووه ماننوود

 ندارد جدید محصونت

مدل ماادنت ساختاری 
 براسا 

 SmartPLSنرم افزار 

ت ثیر سیستم 
مدیریت کیفیت ایزو 

بر محصول و  9444
عملکرد فرایند 

 نوووری

241
0 

ترزیوسووک
ی و 
 همکاران

 تو ثیر  نرم مدیریت کیفیت عوامل
کیفیوت   مودیریت  روی بر مثبت
 کیفیوت  مودیریت  و دارد سخت
 بوور اثوور مسووتقیم دارای سووخت

 عوامووول باشووود  موووی عملکووورد
 اثوورات نوورم موودیریت کیفیووت 

عملکرد  بر غیرمستقیم و مستقیم
 کیفیوت  مودیریت  درنتیجه،  دارد

 یووک متریوور عنوووان بووه سووخت
 موودیریت عواموول بووین واسووطه
 عموول و عملکوورد نوورم کیفیووت

 کند می

 مدل ماادنت ساختاری

های  ت ثیر روش
مدیریت کیفیت نرم 
و مدیریت کیفیت 
سخت بر عمکلرد 

 سازمان

241
2 

عبووودا  و 
 همکاران

 جفووت شوودن عناصوور مکووانیکی
با عملکرد  مدیریت کیفیت جامع

کیفیووت و عناصوور ارگانیووک بووا  
 کند  عملکرد نوووری حمایت می

مدل ماادنت ساختاری 
 براسا 

 SmartPLSنرم افزار 

های مکانیکی و  جنبه
ارگانیک مدیریت 

 کیفیت

244
0 

 پاراجوگو 

 و همکاران

 

  



 55، زمستان 95 ، شمارههمسال هجد –صلنامه علمی  مطالعات مدیریت صنعتی ف 212

 

 مدل مفهومی پژوهش

  هاا    تحقیاق در پاژوهش  هاا  ااتوجه اه موارد عنوان شده در ادایات پاژوهش و اررسای مادل   

مودل مفیوومی پوژوهش     1292و زندحسوامی و همکواران،   2418اسکریچ تنا و همکواران،  

   مدل عطارتند از: ها طرح ریز  و فرضیه 1شرح شکل حاضر به 

H1   ماادیریت کیفیاات سااخت ااار عملکاارد :

  د.نوآور  تأثیر مثطت دار

H5    مدیریت کیفیت نرم ار قاالیات ناوآور :

   تأثیر مثطت دارد.

H2  مدیریت کیفیت نرم ار عملکرد نوآور :

   تأثیر مثطت دارد.

H6 ماادیریت کیفیاات ناارم ااار رفتااار فعاالنااه :

   کارکنان تأثیر مثطت دارد.

H3     ماادیریت کیفیاات سااخت ااار قاالیاات :

 نوآور  تأثیر مثطت دارد.

H7ر عملکاارد نااوآور  : قاالیاات نااوآور  ااا

   تأثیر مثطت دارد.

H4   مدیریت کیفیت سخت ار رفتاار فعاالناه :

   کارکنان تأثیر مثطت دارد.

 H8    رفتااار فعاالنااه کارکنااان ااار عملکاارد :

  نوآور  تأثیر مثطت دارد.

الزم اه توضیح است مت یرهاا  مادیریت نارم و ساخت کیفیات ااه عناوان مت یرهاا  مساتقل،          

وان مت یر وااسته و قاالیت ناوآور  و رفتاار فعاالناه کارکناان ااه عناوان       عملکرد نوآور  اه عن

 اند. مت یرها  میانجی درنظر گرفته شده
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و  2112مدل مفهومی اولیه برگرفته از منابع و ادبیات پژوهش اسکریچ تنا و همکاران،  : 1شکل 

 (1932زندحسامی و همکاران، 
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 پژوهششناسی  روش

 جامعه و نمونه آماری

هاا در   پژوهش حاضر از حیث  هادف و ماهیات کاارارد  اسات و از حیاث جما  آور  داده      

هاا    آمار  پژوهش حاضار کلیاه شارکت    ااشد. جامعه پیمایشی می -ها توصیفی  آزمون فرضیه

دانش انیان حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی اوده است. دراین خصاوص ااتوجاه ااه اینکاه     

  هاا  ااشد لاذا نموناه   می  ها ها  این المللی محلی ارا  گردهمایی و حضور شرکت مایشگاهن

  حاضر در ششمین نمایشگاه تجهیزات و ماواد آزمایشاگاهی   ها آمار  این پژوهش از شرکت

ارگزار شد انتخاا  شاد. اناااراین     52ساخت ایران که در نمایشگاه این المللی تهران و در سال 

ها  دانش انیان حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ااوده   ین پژوهش شرکتواحد تحلیل درا

هاا  ثطات شاده     که در سایت معاونت علمی ریاست جمهور  ثطات شاده اناد. تعاداد شارکت     

دوره ارگازار  ایان   6دانش انیان در حوزه تجهیزات و مواد آزمایشاگاهی حاضار در مجماوع    

شارکت هساتند)جامعه آماار ( کاه      991نمایشگاه و سایت معاونت علمی ریاسات جمهاور    

شارکت حضاور داشاتند. درایان خصاوص در       122لیکن در ششمین دوره این نمایشگاه تعداد 

روزه نمایشگاه پرسشنامه اه عنوان اازار جم  آور  اطالعات ایان پاژوهش اارا      3اازه زمانی 

 132شاارکت در قالااو  211توزیاا  و تشااریح شااد. در ادامااه در مجمااوع از   هااا کلیااه شاارکت

ماورد   156مورد آن فاقد اعتطار و استناد اود. در انتها تعداد  22پرسشنامه پاسخ  دریافت شد که 

ااتوجاه ااه پیشانهاد     . اه صورت کامل دریافت و مطنا  نمونه آمار  این پژوهش قارار گرفات  

 KMOجدول مورگان و در ادامه اا اجرا  آزمون اارتلت و ااالتر اودن   و محاساطه شااخد   

آماره کا  دو تعداد نمونه آمار  مورد تأییاد قارار گرفت.)جادول     1019طح معنی دار  در س

6) 
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 KMO: نتایج آزمون بارتلت و شاخص 6جدول 

KMO and Bartlett's Test 

KMO  ≥ 2 4  850 4  

 وزمون بارتلت

502 292 وماره کای دو  

 14 درجه وزادی

  4 45 داری  سطح مانی    444 4  

 ی ابزار پژوهشروایی و پایای

مندرش در مقاله  TICو  2119در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد )اسکریج تنا و همکاران، 

و اررسای میادانی در پاژوهش     هاا  ( جهات جما  آور  داده  1352زندحسامی و آشتیانی پاور،  

سافال )اساکریچ تناا و     15حاضر استفاده شاده اسات؛ کاه شاامل مادیریت کیفیات ساخت ااا         

(، رفتاار  2119سافال )اساکریچ تناا و همکااران،     21(، مدیریت کیفیت نارم ااا   2119همکاران،

 6(، قاالیاات نااوآور  اااا   2119ساافال )اسااکریچ تنااا و همکاااران،    1فعاالنااه کارکنااان اااا   

ساافال )اسااکریچ تنااا و  9( و عملکاارد نااوآور  اااا  1352سفال)زندحسااامی، آشااتیانی پااور،  

هاا    تایی لیکرت تدوین و اراسا  روش9یف ااشد. پرسشنامه ار مطنا  ط ( می2119همکاران،

 تست و صحه گذار  روایی و پایایی شد.  2استاندارد آمار  اشاره شده در جدول 

 : تست روایی و پایایی پرسشنامه  7جدول

 عنوان 
نوع 

 تست
 نتیجه

 روایی

  اهری

پس از ترجمه، ویرایش و نیایی نمودن  پرسشنامه استاندارد  پرسشنامه  با هودف  

تن اشتباهات امالئی، بررسی ترتیب مناسب سوؤانت، تایوین نورخ بازگشوت،     یاف

دقیقه( و همچنین مناسب بودن نوع سؤانت و 15ایی  14تایین مدت زمان پاسخ )

 نفر صورت گرفت که موارد ت یید قرار گرفت  24عدم همپوشانی برای 

محتوایی 

یا 

ب نوشه( استفاده شده که در )ضری CVRبرای تایین روایی محتوایی از ضریب 

پرسشنامه در بین افراد نمونه وماری پژوهش توزیوع شود    24این خصوص تاداد 
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باشود کوه پوس از     قابول قبوول موی    4 02که مطابق با این استاندارد حداقل مقدار  خبرگان

 بررسی انجام شده موارد مورد ت یید قرار گرفت 

 همگرا

ها شاخص AVE ≥4 5 میانگین واریانس استخراج شده ) 
1) 

  4,201 مدیریت کیفیت سخت

  4,280 مدیریت کیفیت نرم

  4,225 رفتار فااننه کارکنان

  4,500 قابلیت نوووری

  4,508 عملکرد نوووری

 پایایی

ویفای 

 کرونباخ

  

 ترکیبی

 2 4Alpha ≥    
 ≥4 2 پایایی ترکیبی)

CR
2) 

 4,920 4,912 مدیریت کیفیت سخت

کیفیت نرممدیریت   4,920 4,920 

 4,922 4,942 رفتار فااننه کارکنان

 4,822 4,822 قابلیت نوووری

 4,940 4,882 عملکرد نوووری

 

ها  میانگین واریانس استخراش شاده و پایاایی ترکیطای اراساا       الزم اه توضیح است شاخد

 در اخش محاسطه شده است. PLS اجرا  الگوریتم

 

 های پژوهش: یافتهها و  تحلیل داده

ها انجاام گرفات کاه ااتوجاه ااه نتاایج        ها در ااتدا اررسی نرمال اودن داده در اخش تحلیل داده

هاا    ( میزان سطح معنادار  ناادیز ااوده لاذا داده   9اسمیرنوف)جدول  –آزمون کولموگروف 

 ااشد. این تحقیق غیرنرمال می

 

1. Average Variance Extracted 

2. Composite Reliability 
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 ا:  آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای متغیره 2جدول 

داری  سطح مانی         متریرها  نتیجه وزمون 

4 424 مدیریت کیفیت سخت  نرمال نیست 

4 440 مدیریت کیفیت نرم  نرمال نیست 

4 444 قابلیت نوووری  نرمال نیست 

4 444 رفتار فااننه کارکنان  نرمال نیست 

4 444 عملکرد نوووری  نرمال نیست 

 

هاا و کام ااودن     دل مفهاومی پاژوهش، غیرنرماال ااودن داده    ااتوجه اه رواا  پیریده دندسطحی ما 

 2اا رویکرد کمترین مراعاات جزئای   1حجم نمونه آمار  در این پژوهش از مدل معادالت ساختار 

استفاده شاده اسات. ضامن آنکاه جهات سانجیدن روااا  علای،           3در نرم افزار اسمارت پی آل ا 

 (1352ااشد. )داور  و رضازاده،  رویکرد حداقل مراعات جزئی روشی اسیار مناسو می

  تحلیل عاملی، تحلیل عاملی تاییاد  و معاادالت سااختار  ااه     ها دراین مرحله اه اجرا  گام

شرح زیر پرداخته شد. شایان ذکر است اه منظور پرهیز از ارائه مطالو زیاد اه صورت اختصاار  

 است. مدل اولیه اندازه گیر  و مدل استاندارد شده در مقاله آورده شده

 

 ارزیابی مدل اندازه گیری

 1شناسی مدل معادالت ساختار ، ااتدا اه ساکن الزم اسات تاا اعتطاار یاا روایای ساازه       در روش

هاا    گیار  ساازه   مورد مطالعه قرار گرفته تا مشخد شود نشانگرها  انتخا  شده ارا  اندازه
 

1. Structural Equation Modeling  ) SEM( 
2. Partial least squares  ( PLS) 

3. SmartPLS 
4. Construct Validity 
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گیار  اساتفاده    ل انادازه مورد نظر خود از دقت الزم ارخوردار هستند. ارا  ایان منظاور از ماد   

ااشاد.   9/1شود؛ اه این صورت که اار عاملی هر نشانگر اا سازه خود دارا  مقدار اااالتر از   می

گیر  آن سازه یا صفت مکنون ارخاوردار   در این صورت این نشانگر از دقت الزم ارا  اندازه

دارناد از   9/1کمتر از (. ادیهی است نشانگرهایی که اار عاملی 1551است )نانالی و ارنسترین، 

 مدل اندازه گیر  حذف شده و در محاسطات اخش مدل ساختار  آورده نمی شود.

، ZD1 ،Customer2، سافاالت  PLSمرحله اجرا  الگاوریتم  3طی اررسی انجام شده در 

Train2  ،Train3و Bench2  از مدل اندازه گیار    9/1ادلیل کم اودن اارعاملی کمتر از

تاندارد شده در اخاش انادازه گیار  جهات ارزیااای اخاش سااختار         حذف شدند و مدل اس

آماده شد. درهمین راستا شایان ذکار اسات ااه منظاور مادیریت در ارائاه مطالاو، ااه صاورت          

مادل اساتاندارد شاده      Pls  مدل اندازه گیر  پاس از اجارا  اول الگاوریتم    ها اختصار شکل

 آورده شد. 3و  2  ها نهایی اه شرح شکل

 
 PLSمدل اندازه گیری پژوهش پس از اجرای اول الگوریتم  : 2شکل 
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 PLSمدل اندازه گیری استاندارد شده پژوهش پس از اجرای سوم الگوریتم  : 9شکل 

 

 ارزیابی مدل ساختاری

پردازیم که اه صاورت مساتقیم    در این اخش اه تشریح رواا  این مت یرها  پنهان یا مکنون می

گیار  شاده    ها  این مت یرها  انادازه  الکه ار مطنا  رواا  یا همطستگی شوند، گیر  نمی اندازه

شوند. دراین خصوص اه منظور ارزیاای مادل انادازه گیار  از معیارهاا  ضارایو       استنطاط می

R ضریو تعیین) Z (T-values،)معنادار 
Q اینی) پیش قدرت ضریو ( و2

 شاده  اساتفاده  (2

 .است
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 (T-values)مقادیر  Zضرایب معناداری 

( کلیاه فرضایات تحقیاق اادلیل اااالتر ااودن از       1ااتوجه اه مدل مفهومی نهایی پژوهش )شکل 

% روااا  معنااردار  ااین مت یرهاا را     59( اا سطح اطمینان  9و  1، 1ها   )اه غیر از فرضیه 56/1

مادل   9اجارا  اول مادل سااختار  و درشاکل      1دهاد. درایان خصاوص در شاکل      نشان مای 

 گردید.ساختار  نهایی 

 

 
 (BootStrapingهای پژوهش در اجرای اول )در حالت  مدل ساختاری آزمون فرضیه : 4شکل 
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 (BootStrapingهای پژوهش )در حالت  مدل ساختاری نهایی آزمون فرضیه : 1شکل 

 

Rضریب تعیین )
Q( و ضریب قدرت پیش بینی )2

2) 

 درون پنهان مت یرها  اه وطاوده که مرا 1شاخد دوم جهت اررسی ارازش مدل ضریو تعیین

است و مقادار آن   زا درون مت یر یک ار ارونزا مت یر یک تأثیر ایانگر و است زا )وااسته( مدل

تار ااشاد ایاانگر ایان موضاوع       کند. هرده ضریو تعیین ازرگ همیشه این صفر و یک ت ییر می

  ستقل نسطت دهد. مقادار است که خ  رگرسیون اهتر توانسته ت ییرات مت یر وااسته را اه مت یر م

R
دراین خصاوص   .است زا درون ها  سازه و سازه آن این رااطه قوت از نشان ااال اه 33/1از  2

Innovation Performance(191/1 ،)اارا  مت یرهاا  درون زا      R2ااتوجه اه مقاادیر  

Innovation Capability(961/1 و )Proactive Behaviour(915/1  درحااد قااو )

 است.

 

1. R Square 
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Qیا  حشو د سوم ارزیاای ارازش مدل شاخدشاخ
 در نظار  ااا  ااشاد کاه   مای  گیسار -استون 2

کند  می گیر  اندازه زا درون الوک هر ارا  را ساختار  مدل کیفیت گیر ، اندازه مدل گرفتن

مقاادیر    Q2نمایاد. اارا     و همرنین قدرت پیش اینی مدل در مت یرها  وااسته را مشخد می

اناد. ااتوجاه    نموده تعیین قو  و متوس  اه عنوان  قدرت پیش اینی کم،را  39/1و  19/1، 12/1

Qاااه مقااادیر 
2  

Innovation Performance(312/1،)Innovation Capability 

(322/1 ،)Proactive Behaviour(121/1 ،)Hard Quality(261/1 و )Soft 

Quality(295/1دارا  قدرت پیش اینی متوس  و قو  می ) .ااشند 

 کلی مدل برازش

ارازش کل مدل اه صورت تومان مدل اندازه گیر  و مدل ساختار  را مورد ارزیاای قرار 

GOFدهد و مالک کلی ارازش شاخد  می
اوده که اا محاسطه میانگین هندسی میانگین  1

R اشتراک و
عنوان مقادیر  که اه 36/1و  29/1، 11/1آید. اا توجه اه سه مقدار  اه دست می 2

(. مقدار 2115و همکاران،  2معرفی شده است )وتزل GOFو قو  ارا   ضعیف، متوس 

 ااشد. در این تحقیق نشاندهنده ارازش مناسو مدل تحقیق می 115/1

 

 ها جمع بندی بررسی فرضیه

درصاد     59در ساطح اطمیناان    5پیرو اثطاات اارازش مادل تعیاین شاده و ااتوجاه ااه جادول         

فرضایه   9فرضایه از   9اررسای قارار گرفات کاه      ماورد  tها  پژوهش در اخش آماار    فرضیه

نتیجاه عادم رد را ااه خاود اختصااص داده       56/1از مقدار  tااتوجه اه ااالتر اودن مقادیر آماره 

 است.

 

  

 

1. Goodness of Fit 
2. Wetzels 
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 :  بررسی فرضیات پژوهش 3جدول 

 مسیر فرضیه
ضریب 
 مسیر

اعداد 
 ماناداری

نتیجه 
 فرضیه

1 
مدیریت کیفیت 

 سخت
 رد 4,940 4,489 عملکرد نوووری <<<<<

2 
مدیریت کیفیت 

 عدم رد 0,121 4,020 عملکرد نوووری <<<<< نرم

2 
مدیریت کیفیت 

 سخت
 عدم رد 2,880 4,258 قابلیت نوووری <<<<<

0 
مدیریت کیفیت 

 سخت
>>>>> 

رفتار فااننه 
 کارکنان

 رد 4,244 4,458

5 
مدیریت کیفیت 

 عدم رد 2,420 4,522 قابلیت نوووری <<<<< نرم

0 
یت کیفیت مدیر

 <<<<< نرم
رفتار فااننه 
 کارکنان

 عدم رد 18,811 4,008

 عدم رد 2,050 4,222 عملکرد نوووری <<<<< قابلیت نوووری 2

8 
رفتار فااننه 
-4,401 عملکرد نوووری <<<<< کارکنان  رد 4,512 

 

 بحث و نتیجه گیری

د شد و مدیریت کیفیات  ر فرضیه اولنتایج حاصل شده حاکی از این است  5ااتوجه اه جدول 

سخت ار عملکرد نوآور  تأثیر معنادار  ندارد؛ علیرغم رد فرضیه فوق الزم اه توضایح اسات   

هاا  مادیریت فراینادها و اناداره گیار  در در مادیریت        مطااق اا مدل استاندارد شاده، مولفاه  

امعاه  تر  اا عملکرد ناوآور  دارد. یافتاه ایان پاژوهش ااتوجاه ااه ج       کیفیت سخت رااطه قو 

هااا  دانااش انیااان فعااال در حااوزه تجهیاازات و مااواد     آمااار  درنظاار گرفتااه شده)شاارکت  

(، 2112(، جاین زناگ )  2119ها  اسکریچ تنا و همکااران )  آزمایشگاهی(، م ایر یافته پژوهش

( ااوده و مویاد ایان موضاوع اسات کاه       1351( و حساینی اکطرناژاد)  2112اورک و همکاران )

ه سخت کیفیت مانند تاکیاد زیااد ااه مادیریت فراینادها و یاا       تمرکز ار رویکردها  اصلی جنط
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هاا    هاا  تجزیاه و تحلیال و در کلیات موضاوع مفلفاه       مصادیق اندازه گیار  شاامل تکنیاک   

افتاد کاه    مای  شود که ایان زماانی اتفااق    کشی شده، ااعث اختالل در عملکرد نوآور  می خ 

و ناوآور  را صارفاد محادود اااه     تواناد خالقیات را مهاار    استانداردسااز  مادیریت فرایناد مای    

پاسخگویی اه نیازمند  مشتر  نماید؛ احثی که اشاره اه این موضوع دارد که تمرکز اار فشاار   

پارداز  یاا ااه قاولی فشاار تکنولاوژ         هاا  خالقاناه و مطتنای اار ایاده      اازار است و ااه فعالیات  

 شود. نمی پرداخته

ار  مدیریت کیفیات نارم اار عملکارد ناوآور       نتایج ایانگر تأثیر معناد فرضیه دومدر رااطه اا 

نماید تا  ااشد؛ جنطه نرم مدیریت کیفیت زمینه و فضایی از اعتماد را ارا  کارکنان فراهم می می

ها  جدید در فرایند ناوآور  شارکت نماوده و نهایتااد      اه طور فعاالنه عمل نموده و اا ارائه ایده

این خصوص یافته ایان پاژوهش مطاااق ااا یافتاه       ار عملکرد نوآور  سازمان تأثیر اگذارند. در

( 2112(، اورک و همکااران ) 2112(، جین زنگ )2119ها  اسکریچ تنا و همکاران ) پژوهش

 ااشد. ( می1351و حسینی اکطرنژاد)

نتایج حاکی از این موضوع است که مدیریت کیفیت سخت اار قاالیات    فرضیه سومدر رااطه اا 

. مطااق اا تجزیه و تحلیل انجاام شاده مادیریت کیفیات ساخت ااا       نوآور  تأثیر معنادار  دارد

هاا  قاالیات    اار مولفاه   هاا  هایی همرون مادیریت فراینادها و انادازه گیار      لحاظ نمودن مولفه

نوآور  شامل تحلیل عوامل ایرونی و درونی سازمان )مدیریت استراتژیک(، توانمند  فنای و  

 ااشد. تاثیرگذار میها  ها  فنی و فروش در سازمان تخصصی حوزه

نشاااندهنده ایاان موضااوع اساات کااه     فرضاایه دهااارم نتااایج مسااتخرش شااده در خصااوص    

کیفیت سخت اار رفتاار فعاالناه کارکناان تاأثیر معناادار  نادارد. یافتاه ایان پاژوهش            مدیریت

ها  دانش انیان فعال در حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مطارح شاده     درخصوص شرکت

( ااوده و مویاد ایان موضاوع اسات کاه       2119اساکریچ تناا و همکااران )    م ایر یافتاه پاژوهش  



 222 زند حسامیزیوالیی و ضایی ر

 

رویکردها  اصلی جنطه سخت کیفیت مانند مدیریت ار اسا  استانداردها  فرایناد  و لازوم   

، فضا  اروکراتیک و ماشینی و اه  اجرا  مصادیق زیاد  از رویکردها  مطتنی ار اندازه گیر 

قویت نموده و روحیه پیشاگیرانه و فعاالناه کارکناان در    ها ت قولی ساختار عمود  را در سازمان

هاا  تیمای و گروهای و در اداماه      مقاال پاسخگویی اثراخش اه ت ییارات، شارکت در فعالیات   

نماید. الزم اه ذکر است یافته این پاژوهش درخصاوص    ساختار ماتریسی و افقی را تضعیف می

و اساا  آنهاا فضاا  اااز کاار ،       هایی که پایاه  ها  دانش انیان  ادست آمده؛ شرکت شرکت

 ااشد. ها می ها  تیمی و حل مسئله، عدم وجود موان  در ایده پرداز  و تست ایده فعالیت

نتایج حاکی از این موضوع است که مادیریت کیفیات نارم اار قاالیات       فرضیه پنجمدر رااطه اا 

ایی همرون ایجااد  ه نوآور  تأثیر معنادار  دارد. دراین خصوص مدیریت کیفیت نرم اا مولفه

هاا   ااز سازمانی، توانمندساز  کارکنان و تعهد مدیریت ار قاالیت نوآور  در ساازمان   فرهنگ

 نماید. نقش اسزایی ایفاء می

نتاایج ایاانگر تاأثیر معناادار  مادیریت کیفیات نارم اار رفتاار فعاالناه            فرضیه ششمدر رااطه اا 

( اا موضوع تاأثیر مادیریت   2119همکاران )کارکنان است. همانند یافته پژوهش اسکریچ تنا و 

کیفیت ار عملکرد نوآور  مدیریت کیفیت نارم از طریاق ایجااد فرهناگ ساازمانی مناساو و       

هااا  ماادیریت سااازمان روحیااه فعااال اااودن کارکنااان و انگیاازش ایشااان را ااارا        حمایاات

فضاا  اااز   نماید و ایشان در سایه  ها  فعال تقویت می ها  اثراخش تیمی و مشارکت همکار 

هاا    ها  محصول و نوآور  سازمانی مناسو توانمند شده و اهداف سازمان که ایجاد نوآور 

تشاریح شاده ضارایو معناادار  ایان       5نمایند.همانگونه کاه در جادول    در فرایند را محقق می

  آن اار  هاا  ارتطاط اسیار ااال اوده و موید رااطه تاثیر اسیار قو  مادیریت کیفیات نارم و مولفاه    

 ااشد. می فتار فعاالنه کارکنانر
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نتایج حااکی از ایان موضاوع اسات کاه قاالیات ناوآور  اار عملکارد           فرضیه هفتمدر رااطه اا 

نمایاد در صاورت    نوآور  تأثیر معنادار  دارد. دراین خصوص یافته ایان پاژوهش اثطاات مای    

در تحقیاق   ها  مستقل و متخصد ها شامل حوزه ها  قاالیت نوآور  در سازمان تقویت مفلفه

وتوسعه و ارتطاط اا مشتریان از طریق تعیین و تطعیت از راهطردها  استراتژیک منجر ااه تقویات   

 شود. ها  محصول و فرایند می عملکرد نوآور  در حوزه

نشاندهنده این موضوع است که رفتار فعاالناه کارکناان اار عملکارد      فرضیه هشتمدر خصوص 

ها  دانش انیاان فعاال در    ه این پژوهش در خصوص شرکتنوآور  تأثیر معنادار  ندارد. یافت

( را رد 2119ها  پژوهش اساکریچ تناا و همکااران )    حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی یافته

  عملیااتی  ها نماید کارکنان اراسا  رفتارها  فعاالنه ممکن است در حوزه نموده و عنوان می

هاا  آن)ناوآور     لکارد نوآوراناه و مفلفاه   و فرایندها  اجرایای تاثیرگاذار ااشاد لایکن درعم    

 نماید. ا  ایفاء نمی محصول و نوآور  فرایند ( نقش ویژه

گار  قاالیات ناوآور  و     دهد که مدیریت کیفیت نرم اا میانجی ها  این پژوهش نشان می یافته

وم همانگونه که در نتیجاه فرضایه د   رفتارفعاالنه کارکنان ار عملکرد نوآور  تاثیرمعنادار دارد.

هاا  دارا  ناوآور  از    اه صورت کمی اثطات شد اه طور کلی مدیریت کیفیت نرم در محای  

ها  تیم مدیریتی سازمان اا تعیین دشم انداز و راهطردها  مناساو   ( حمایت1ها   طریق مفلفه

( ایجاد فضایی اااز و توساعه فرهناگ ساازمانی مناساو در      2مرتط  اا تقویت و توسعه نوآور  

( توانمندساز  کارکنان اه جهت تقویت عملکارد ناوآور  در   3فضا  نوآورانه  راستا  اهطود

( تمرکز اثراخش سازمان ار نیازهاا و انتظاارات مشاتریان مافثر ااوده و      1فرایند و محصوالت و 

شود. همرنین همانگوناه کاه در نتیجاه فرضایه      ها می منجر اه اهطود عملکرد نوآور  در سازمان

شد الزم اه توضیح است جنطه نرم مدیریت کیفیت زمینه و فضاایی  ششم اه صورت کمی اثطات 

هاا    نماید تا اه طور فعاالناه عمال نماوده و ااا ارائاه ایاده       از اعتماد را ارا  کارکنان فراهم می
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جدید در فرایند نوآور  شرکت نموده و نهایتاد اار عملکارد ناوآور  ساازمان تاأثیر اگذارناد.       

کمای در فرضایه پانجم مادیریت کیفیات نارم ااا اساتفاده از          همرنین ااتوجاه ااه نتاایج اثطاات    

ها  مدیریتی( شامل تعیین راهطردها  مناسو کساو   هایی همانند تعهد مدیریت)حمایت مولفه

هاا  فنای و کیفای و تخصاید اودجاه الزم       و کار، تقویت نیرو  انسانی متخصاد در حاوزه  

ها مفید ااه فایاده ااشاد.  در اداماه      مانتواند ار قاالیت نوآور  و اه تط  عملکرد نوآور  ساز می

همانگونه که در فرضیه سوم تشریح کمی شد مدیریت کیفیت سخت ار قاالیت ناوآور  تاأثیر   

هاا  مادیریت    گیار  از آیاتم   معنادار  دارد؛ دراین خصوص مدیریت کیفیت سخت ااا اهاره  

امال ایرونای و درونای    ها  قاالیت نوآور  شامل تحلیال عو  ار مولفه ها فرایندها و اندازه گیر 

هااا  فناای و فااروش در  سااازمان )ماادیریت اسااتراتژیک(، توانمنااد  فناای و تخصصاای حااوزه 

ااشد.  همرنین قاالیات ناوآور  نیاز اار عملکارد ناوآور  ساازمان ااه          ها تاثیرگذار می سازمان

یات  ها  قاال گذارد)مطااق اا اثطات کمی در فرضیه هفتم( تقویت مفلفه می  صورت معنادار تأثیر 

هاا  مساتقل و متخصاد در تحقیاق و توساعه و ارتطااط ااا         ها شامل حاوزه  نوآور  در سازمان

مشتریان از طریق تعیین و تطعیت از راهطردها  استراتژیک منجار ااه تقویات و اهطاود عملکارد      

گردد.فاارا از اینکاه ارتطااط ااین جنطاه ساخت        هاا  محصاول و فرایناد مای     نوآور  در حوزه

کرد نوآور  در این پاژوهش ماورد تأییاد قارار نگرفات لایکن اایساتی        مدیریت کیفیت و عمل

ا  از فرایناادها از طریااق فااراهم نمااودن  عنااوان نمااود کااه درک سااازمان اااه عنااوان مجموعااه 

ها  اهطود و تاکید اار از ااین ااردن فرآینادها  اادون ارزش       هایی ارا  شناسایی فرصت روش

ر  محصاوالت و فرآینادها مافثر خواهاد اود.ااه      افزوده اه ایجاد شرایطی ارا   اهطود در نوآو

 1هاا  آن )کاایزن( ااا مفهاوم ناوآور  تادریجی       طور کلی مادیریت کیفیات ساخت و مفلفاه    

 

1. Incremental Innovation 
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ها  دانش انیان که اسا  و پایه ایشان منططاق ااا    گردد و در سازمان سنخیت داشته و مطرح می

 ااشد. تر می اوده کم رنگ 1نوآور  انیادین و یکطاره

مت یرها  قاالیت نوآور  و رفتار فعاالنه کارکنان اه عنوان مت یر میانجی تأثیر  دراین پژوهش

ها  نرم و سخت کیفیت را ار رو  عملکرد نوآور  مورد اررسی قرار داد که اا توجه اه  جنطه

  این پژوهش مطااق اا اخش نتیجه ها ( و همرنین یافته2119مقاله اسکریچ تنا و همکاران )

شود تأثیر مت یرها  اافت سازمان شامل یادگیر  سازمانی و ت ییرات  گیر  پیشنهاد می

فرهنگی در مطالعات اعد  مورد اررسی قرار گیرد. دراین پژوهش ااتوجه اه اینکه 

  دانش انیان اه عنوان جامعه آمار  درنظر گرفته شدند نوع نوآور  آنها اراسا  ها شرکت

پژوهش عموماد از نوع رادیکال ارزیاای شد که  ماهیت اشان و طی تحقیقات انجام شده دراین

یی که ماهیت ها   مدیریت کیفیت را ارا  شرکتها شود محققان اثر جنطه پیشنهاد می

 اشان انطوه، تکرار  یا دارا  لیسانس تکنولوژ  است و ماهیت نوآور  اشان تدریجی فعالیت

حصولی اه عنوان ااعاد   فرایند  و مها ااشد اررسی نمایند. دراین پژوهش نوآور  می

نوع  11شود ااتوجه اه کتا   عملکرد نوآور  مورد استفاده قرار گرفت که پیشنهاد می

اعد  توصیه شده  11   سایر ااعاد نوآور  مطااق اا مدل ها ، اصول ساختن پیشرفت2نوآور 

  دانش انیان حوزه ها در این کتا  رفرنس مورد اررسی قرار گیرد. دراین پژوهش شرکت

شود فرضیات این  می تجهیزات و مواد آزمایشگاهی مورد اررسی قرار گرفت که پیشنهاد

  دانش انیان حوزه نانو و اایو تکنولوژ  ادلیل تشااهات موضوعی ها تحقیق در شرکت

   کسو و کارشان مورد اررسی و مقایسه مفهومی قرار گیرد.ها حوزه

  

 

1. Radical Innovation 
2. Ten Type of Innovation 0 The Discipline of Building Breakthroughs Paperback 
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