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 چكيده
ت يپارچگي بين مديريت كيفآن يك تهيه شده است و طي توصيفي ييك مطالعهبر اساس انجام  مقالهاين 

عملكردهاي سازمان در بيني  در راستاي پيش ،(TIM)و توسعه  تحقيقو مديريت تكنولوژي و TQM) جامع 
كيد أرا با ت TIMو  TQMبين  ياين مطالعه رابطه .گيرد مي ي كيفيت و نوآوري، مورد آزمون قرارها حوزه

از طريق بررسي شكاف  TIMو  TQMپارچگي بين يك نخست:رساند -مي بر دو موضوع مهم زير به انجام
صورت مجزا از يكديگر بوده و داراي شرح وظايف متفاوتي هب ها بين اين دو بخش مهم، كه در سازمان

ي عملكرد كيفيت ها بر روي شاخص TIM و TQMپارچگي بين ثير يكتأثاني  در.پذيرد مي هستند، صورت
مطرح هستند، مورد آزمون  ها براي سازمان مزيت رقابتيين منابع در كسب ترو نوآوري، كه اولين و مهم

از  شيب يدارايدي لوتي ها شركت شاغل در مدير 148 از اين پژوهش ازياطالعات مورد ن .گيرد مي قرار
مدل  كياز تكن زين هاآن ليو تحل هيتجز يو برا هدشآوري  جمع ياستان مركز يپرسنل، در محدوده 500
بيني  داراي قدرت پيشTQM : دهد كهمي نشان پژوهشي ها يافته .استفاده شده است يالت ساختارمعاد

ي مشخص و قابل توجهي با عملكردها يگونه رابطههيچ ولي است قوي براي عملكردهاي كيفي سازمان
شدت آن ، ولي است بيني براي عملكردهاي كيفي سازمان داراي قدرت پيش TIMچنين هم .نوآوري ندارد

بيني  تري براي پيشتري قرار دارد، با اين وجود داراي رابطه قويدر درجات پايين TQMنسبت به 
همبستگي با يكديگر  يداراي رابطه TIMو  TQMكه در نهايت اين .است عملكردهاي نوآوري سازمان

 يژي و تحقيق و توسعهاين است كه مديريت تكنولو پژوهشدست آمده از اين هب يترين نتيجهمهم .هستند
اين تعامل ارتقاء  يباشند كه نتيجه مي TQMهمراه و با هماهنگي با منابعي مناسب براي كاربرد به

  .است ها تر از آن تقويت عملكردهاي نوآوري در سازماني كيفيت، و مهمها عملكرد
ي، تحقيق و ژمديريت كيفيت جامع، مديريت نوآوري جامع، مديريت تكنولو: ي كليديها واژه

  توسعه، كيفيت، نوآوري
  Email: H-Farsi@sbu.ac.ir                               نويسنده مسئول ∗
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  مقدمه
بايد در جهت برقراري تعادل در توجه به   ها مطرح نمودند كه سازمان ]6[ بنر و تاشمن
كالن  راهبردهايها را در صورت متعادل آنتالش كنند و به كيفيت و پژوهشموضوعات 

گونه استدالل نمودند كه وجود امكانات كيفي در ايشان اين. زمان مورد توجه قرار دهندسا
يابي به ميزان باالتري  سازمان يك الزام اساسي در راستاي تقويت منابع سازمان براي دست

در عين حال وجود امكانات نوآوري در سازمان با  .است بهره وري و كارايياز 
ي كاركنان و توانايي ها مهارت يو نوآوري، توسعه خالقيته ي بالفعل و بالقوها ظرفيت

كه  كردندگيري  گونه نتيجهايشان اين. استفاده از منابع جديد در سازمان، داراي ارتباطند
اثرات زيادي در تقويت جايگاه رقابتي ) كيفيت نوآوري(اين دو مقوله  سازي پارچهيك

اين پژوهش بر . در عملكرد آتي سازمان باشد باتثساز  تواند زمينه مي سازمان داشته و
پارچگي بين مديريت كيفيت جامع و استوار است و نقش يك ي گفته شده مبناي قضيه

و نوآوري در سازمان مورد بررسي مديريت تكنولوژي را در تعيين عملكردهاي كيفيت 
وهشي را نجام چنين پژتوان ضرورت ا مي ي مختلفها از جنبه  .دهد مي آزمون قرارو

 ها ؛ عصري كه در آن شاهد ايجاد محيطي پيچيده در دنياي اطراف سازمانمشاهده نمود
به افزايش  تطبيق با شرايط متغير و متنوع رو برايهستيم، محيطي كه درآن فشار بر سازمان 

صحيح تقاضاهاي بازار، ضرورت و اهميت بيني  چنين دشوار شدن امكان پيشاست، هم
. داراي ارتباط تنگاتنگ است هاوعكه با اين موض شود چرا مي ملما مسن پژوهشي بر چني

ي ها محيطگيري  نتيجه رسيدند كه با شكل خود به اين هايپژوهشدر  ]7[كامپ بوليجن و
فعاليت كنند كه توانايي تقويت  توانند در اين محيط مي ييها رقابتي و پيچيده، تنها سازمان
ي كيفيت و نوآوري را ها ارهاي چند بعدي و پيچيده، در مقولهعملكردهاي با ابعاد و ساخت

كسب مزيت رقابتي براي  برايترين منابع يكي از مهمكيفيت، يمقوله  .داشته باشند
ي آمريكايي ها كه شركتويژه زمانيمطرح بود، به 1990و  1980ي ها طي دهه ها سازمان
-به. ]24[ ي ژاپني از دست دادندها تخود را در رقابت با شركسهم بازاراز  بزرگيبخش 

ترين منابع براي يكي از مهم ،زماني ينوآوري نيز در يك دوره يطور مشابه مقوله
مختلف  هايپژوهشاز نتايج حاصل  .شد مي كسب مزيت رقابتي شناخته براي ها سازمان
اند، هصورت ويژه توجه نمودموضوع نوآوري به يي كه بهها دهد كه شركت مي نشان

وجود آمدن به .]29[ميزان قابل مالحظه افزايش دهند اند سهم بازار و سود خود را بهتوانسته
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كار هسوي فراهم نمودن و برا به ها رقابتي با ابعاد و ساختارهاي پيچيده، سازمان راهبردهاي
ين حتي ممكن است كه ا. كنند مي ي خود هدايتها بردن منابع مختلف براي انجام فعاليت

- يك يمطالعه .]4[ منابع در گذشته با محيط و طبيعت سازمان در تعارض بوده باشند
ي مديريت كيفيت و ها در برقرار نمودن رابطه بين بخش R&DوTQMپارچگي بين 

يي كه ها زيادي در شركتهاي مطالعه .مديريت تكنولوژي در سازمان داراي اهميت است
TQM دهد كه  مي ا نشانهپژوهشنتايج اين . نجام رسيده استبه اجرا در آمده به ا هادر آن

- مي رمغاني مختلف به اها در جنبه ها منافع زيادي براي سازمان TQM استقرار صحيح
شود و اين قابليت را دارد كه  مي در سازمان محسوب بخشاثريك منبع  ،TQM. ]1[ آورد 

ي ها ذاشته و عالوه بر جنبهي مختلف سازمان و عملكردهاي رقابتي اثر گها در بخش
البته اين . ]3[ دشوي نوآوري نيز ها جنبه يكيفيت باعث بهبود وضعيت سازمان در زمينه

از . استديدگاه هم وجود دارد كه موضوع مطرحي با الزامات مفهوم نوآوري در تضاد 
 كه چارچوب آن با است صورت بنيادي با مفاهيم كنترل كيفيت مرتبطبهTQM كه جاآن

ه دشمطرح  پراجوگو و سوهالاين موضوع توسط . نوآوري در تضاد است يمقوله
 ها يي را در سازمانها كند كه آزمون مي مطرح شدن چنين مباحثي ما را مجاب .]25[ است

از نقطه نظر نوآوري   .بر عملكردهاي نوآوري به انجام رسانيم TQMثيرات جهت بررسي تأ
 اين كار از يك سو. ردهاي نوآوري داراي اهميت است بر عملك TQMثير تأنيز بررسي 

يك منبع مك نموده و از سوي ديگر، ي مديريتي در سازمان كها تواند به توسعه فعاليت مي
اين  .]26[ مهم در تعريف و تقويت عملكردهاي نوآوري سازمان مورد استفاده قرار گيرد

م و لاي از اصول مديريتي مسهمجموع،  TQMكيد دارد كه تأپژوهش بيشتر بر اين نكته 
مفاهيم نوآوري  يدرباره هالعهمطا يكه براي پر كردن شكاف در زمينهاست  شدهپذيرفته

 شود مي اضافه پژوهشي هاادبياتچنين نتايج حاصل از اين پژوهش به هم. مناسب است
 هاييپژوهش اكثر .زيرا چنين موضوعي تاكنون در كشور مورد بررسي قرار نگرفته است

ي مديريتي ها با ديگر فعاليت TQMاند به بررسي سازگاري ه تاكنون صورت پذيرفتهك
 وTQM پارچگي بين بررسي يك. تعريف عملكردهاي مختلف به انجام رسيده است براي

R&D تواند داراي جايگاه با اهميتي باشد مي نوآوري ياز جهت توجه ويژه به مقوله .  
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  پژوهشمروري بر ادبيات 
و مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه در تعيين  TQMدر اين مطالعه اثرات همگرايي بين 

 عملكردهاي كيفيت و نوآوري با استفاده از يك روش توصيفي مورد بررسي و آزمون قرار
عنوان دانش تئوري و عملي، مهارت يا ابزاري كه در اين پژوهش تكنولوژي به. گيرد مي

. ]8[رود مي كارتر از حالت قبل بهشكلي مناسبيا خدمات بهمحصوالت  يبراي توسعه
مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه شامل پذيرش و مسئوليت خلق، خريداري، نشر و 

 مين نيازهاي مشتريانتأ برايي انساني ها تكنولوژي براي كمك به تالش يتوسعه
توسعه تكنولوژي تنها از طريق خود اثبات نمود كه  هايدر مطالعه ]18[النسيتي .]11[است

باعث ارزش افزوده در سازمان  دتوان مي ي موجود در سازمانها همگرايي با ساير سيستم
همگرايي بين : صورت زير تعريف كردند را بههمگرايي تكنولوژي ايشان مفهوم . دشو

گرايي ديگر هم يمطالعه درچند . اجرايي در سازمان -پژوهشي و توليدي-نواحي تحقيقاتي
بين بازاريابي و تحقيق و توسعه با هدف تعريف و توليد محصوالت جديد و موفق مورد 

تواند باعث افزايش قدرت يادگيري سازمان  مي ق اين همگراييقتح. ]9[بررسي قرار گرفت
رقابت سازمان در محيط  باالرفتن قدرتساز  چنين از طريق تقويت نوآوري زمينهشده، هم

و مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه براي  TQMمگرايي بين ه . شودكسب و كار
ايشان در . شده استمطرح  ]6[و تاشمن  بنري انجام گرفته توسط ها نخستين بار در بررسي

و وجود امكانات پژوهش در سازمان روابطي را  TQMي ها ي خود بين مقولهها بررسي
. و تمركز برمشتري ها يندرآمديريت فنصر ويژه در ارتباط با دو عبه. بررسي و اثبات نمودند

ها استدالل نمودند كه مديريت فرآيندها بر توسعه، پيشرفت و بهبود در سازمان متمركز آن
 يي جديد و تخصصي كه قابليت اجرا در همهها است و اين كار را از طريق حفظ مهارت

اين موضوع . رساند مي انجامي سازمان با استفاده از امكانات موجود را دارد، به ها فعاليت
كه در آن سازمان بر  است )مشتري مداري(داراي ارتباط قوي با اصل تمركز بر مشتري

ايشان . ها متمركز استنيازهاي آن ءارضا برايافزايش قدرت درك مشتريان و تالش 
يي توليد محصوالت با كيفيت مناسب كه توانا برايبايد  ها نمودند كه سازمانگيري  نتيجه

اثبات نمودند  ]6[و تاشمن بنرچنين هم. حركت كنندنيازهاي مشتريان را داشته باشند،مين أت
البته ايشان بيشتر بر روي . شودتواند مانعي براي بروز نوآوري محسوب نمي TQMكه 

تج به ي منها ي كاربردي منتج به محصوالت جديد و با كيفيت نسبت به نوآوريها نوآوري
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به مكمل نمودن  ها ست كه سازمانا ن معناه آاين ب. متمركز بودندي بنياد هايپژوهش
. ويژه فرآيندهاي نوآوري و پژوهشي احتياج دارندو ديگر منابع سازماني به TQMفرآيند 

و مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه با هدف تقويت  TQMبين  يدر اين پژوهش رابطه
دليل اين موضوع اين است كه  .گيرد مي ارسازمان مورد بررسي قرعملكردهاي نوآوري 

ترين منابع براي دست يابي به حدود باالتري مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه از اصلي
توان  مي ل راؤاجا اين سدر اين  .شوند مي محسوب ها از عملكردهاي خالقانه در سازمان

مديريت تحقيق نولوژي و تواند با موضوعات مديريت تك مي TQMمطرح نمود كه چگونه 
دهد كه در  مي شده نشان انجامهاي پژوهشبر دست آورد؟ مروري و توسعه همگرايي به

صورت خاص ريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه بهمدي يدربارهمباحث  TQMادبيات 
كنترل ي چون يو ابزارها ها توان به تكنيك مي از آن جمله. مورد توجه قرار گرفته است

و )QFD(كيفيت يگانه كنترل كيفيت، اصول توسعهابزارهاي هفت ،)SPC(يند آرآماري ف
برخي پژوهشگران  وهيثرتو  .]15[اشاره نمود ) FMEA(تجزيه و تحليل شكست و آثار آن 

ي پيچيده ها و تكنولوژي TQMمثبت بين  يخود بر وجود رابطه هايدر مطالعه ]20[
 AMTو  TQMپارچگي يشنهاد نمود كه يكپ ]30[زئيري . كيد نمودندتأAMT)(توليد
را به سمت توسعه و بهبود شرايط براي رقابت در كالس جهاني كه  ها تواند سازمان مي
گونه استدالل كردند كه ايشان اين. ، هدايت كنداست ي بر وجود نوآوري در سازماننمبت

TQM چون هم راهبردهاييي رقابتي از ها يي كه در محيطها تري در شركتنقش مهم
 راهبردي كه از يها كنند داراست، در مقايسه با شركت مي توليد محصوالت متمايز استفاده

 .ندهستو يا افزايش ظرفيت توليدي متمركز ها تدافعي استفاده و بيشتر بر روي كاهش هزينه
درگذشته موضوعات مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه داراي جايگاهي در ادبيات 

TQM يك از پيشگامان هيچ .اند نبودهTQM بهدمينگ، جوران يا كراسبي چون هم -
صورت ويژه نقش تحقيق و توسعه را در مفاهيم مديريت كيفيت مورد بررسي قرار نداده 

. نمودند مي كيفيت در مفاهيمي چون طراحي توليد بحث يدربارهها حتي زماني كه آن. اند
تواند موضوعي پر  مي TQM يكه مقوله دهد مي اخير نشان هايپژوهشبررسي ولي 

نيز به بررسي ميزان كاربرد  هابرخي مطالعه . ]13[و توسعه باشد پژوهش ياهميت در زمينه
TQM ي را هايهمطالع ]21[مي و پيرسون  .نداو توسعه پرداخته پژوهشي ها در محيط
ي انگلستان ها ركتدر ميان ساختارهاي تحقيق و توسعه در ش TQMميزان پذيرش  يدرباره
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مدير تحقيق و  45هاي با بررسي ديدگاه ]22[ميلراي ديگر توسط مطالعه. به انجام رساندند
ي تحقيق و ها و فعاليت TQMدهد كه بين  مي نتايج اين پژوهش نشان .توسعه به انجام رسيد

داراي نقش مهمي در اجراي كاراي  TQMتوسعه در سازمان وابستگي وجود ندارد ولي 
صورت به TQMكه البته در صورتي. است ي مديريت تحقيق و توسعه در سازمانها عاليتف

گونه استدالل كرد كه ي خود اينها در پژوهش]10[برانان .دقيق در سازمان مستقر شود
 ها و تحقيق و توسعه هنوز در بسياري از سازمان TQMپارچگي ادراك عدم امكان يك

. رفع آن اقدام كنندبراي بايد  ها لشي مهم ياد كرد كه سازمانعنوان چارايج است و از آن به
براي . تواند بر اساس استدالل سنتي تقابل مفاهيم بهره وري و پژوهش باشد مي اين موضوع
داراي نقش  TQMيكي از اصول مهم  عنوانبه ل تمركز بر مشترياص ينمونه فلسفه

كيد برفهم و تأو اين كار را با  ستا حركت شركت به سمت بازارگيري  كليدي در جهت
تواند باعث  مي رساند و با اجراي صحيح آن مي برآورده ساختن نيازهاي مشتريان به انجام

از سوي ديگر تحقيق و توسعه بر توليد . رشد چشمگير در ميزان بهره وري سازمان شود
ش بازارهاي بالفعل محصوالت با ارزش افزوده باال تمركز دارد و اين كار را از طريق گستر

حركت در براي تواند يك ابزار  مي چنين تحقيق و توسعههم. ] 6[رساند مي و بالقوه به انجام
تهاجمي كه تمايل به حمله به سمت رقبا دارد مورد استفاده قرار گيرد و با اين  راهبردمسير 

ت شركت كار باعث رشد سهم بازار شده و يا مسير بازارهاي جديد را به سمت محصوال
چنين آغازهاي قوي و تهاجمي با وجود م است كه تحقق و دستيابي به اينلمس. بازكند

اصلي اين پژوهش  هايالؤدر اين بخش س. ]19[است نوآوري در سازمان داراي ارتباط
  :شود مي مطرح
 برخالفو مديريت تكنولوژي تحقيق و توسعه  TQM؛ موضوع همگرايي بين اول

بنابراين . دارد كمتر مورد توجه قرار گرفته است ها ي سازمانها فعاليتاهميتي كه در روند 
  .وسيعي احتياج دارد هايمطالعهبررسي اين موضوع به 

و مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه در  TQMپارچگي بين ؛ بررسي يكدوم
و و تحقيق  TQM ياهوجود يك تفاوت در توجه به موضوع يدهندهنشان پژوهشادبيات 

 ها كه امكانات پژوهشي و كيفيت در سازماندر صورتي .ستا ها توسعه توسط سازمان
- اول به مقوله يدر مرحله ها وجود داشته باشد در بسياري از موارد شاهد هستيم كه سازمان

 بررسي اين موضوع .دهند مي بعد به موضوع پژوهش توجه نشان يكيفيت و در مرحله ي
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تواند با  مي TQMال اين پژوهش هدايت كند كه آيا ؤسوي اولين ستواند ما را به  مي
آيا يعني . مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه به عنوان منابع سازماني همگرا شود

ي مديريت تحقيق و توسعه به ها راستا با فعاليترا هم TQMي ها تواند فعاليتمي ها سازمان
و مديريت تكنولوژي و تحقيق و توسعه داراي  TQMبين  ها اختالف جهت  .اجرا در آورند

در اين . است ي عملكردي در سازمانها ثيرات زيادي در تعريف انواع مختلف از مقياستأ
در ابتدا اثرات . مطالعه تنها عملكردهاي كيفيت و نوآوري مورد بررسي قرار گرفته است

TQM ري مورد بررسي قراربر عملكرد كيفيت و مديريت تحقيق و توسعه بر عملكرد نوآو 
ثير مديريت تحقيق و توسعه تأي نوآوري و ها بر عملكرد TQMثير تأدر ادامه . گيرد مي

كند  مي ال ديگر پژوهش را مطرحؤا سهاين موضوع. شود مي برعملكردهاي كيفيت بررسي
و آيا مديريت تكنولوژي و  است با عملكردهاي كيفي سازمان داراي رابطه TQMآيا كه 

 اييپژوهشال ؤدو س دهند؟ مي ي نوآوري اين رابطه را نشانها و توسعه نيز با عملكردتحقيق 
و  TQMي ها ي بين مقولهها گيري داللت بر متفاوت بودن جهت شد،كه در باال اشاره 

ها را بر روي عملكردهاي كيفيت و ثيرات آنتأمديريت تكنولوژي تحقيق و توسعه دارد و 
پارچگي ال هدايت كه اثرات يكؤسوي اين سدهند و ما را به مي ال قرارؤنوآوري مورد س

  .دهيم مي اين دو منبع بر روي عملكردهاي كيفي و نوآوري سازمان را مورد پرسش قرار
  

  پژوهشچارچوب نظري 
و مديريت تكنولوژي و تحقيق و  TQMگرايي بين موضوع اين مطالعه در ابتدا بررسي هم

گرايي بر روي عملكردهاي نوآوري و كيفيت در اثر اين هم بررسي ،توسعه، و در ادامه
در يك چارچوب  باال پژوهشال ؤاز اين رو و براي فهم بهتر موضوع، دو س .سازمان است

چارچوب يك اين  .به نمايش درآمده است 1بيشتري يافته و در نمودار يي توسعهپژوهش
 .آورد مي را به نمايش در مدل ساده خطي از ارتباط بين متغيرهاي وابسته و مستقل

 TQMي ها فعاليت .شود مي ي مستقل شامل دو ناحيهها ي شركت به عنوان متغيرها فعاليت
، تمركز بر راهبرديريزي رهبري، برنامه: اول شامل شش متغير استي عنوان ناحيهبه

حيه از دومين نا. يندهاآمشتري، اطالعات و تجزيه و تحليل آن، مديريت افراد و مديريت فر
 ها و شامل دو مجموعه از فعاليت است )TIM(ي سازماني، مديريت نوآوري جامع ها فعاليت

 سهبخش ديگر نيز شامل بر . مديريت تكنولوژي و مديريت تحقيق و توسعه: شود مي
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 ،عملكرد كيفيت: ازاست  ، كه عباتاست عملكرد، متغير وابستهگيري  شاخص اندازه
  .نوآوري  عملكرد ونوآوري فرآيند 

  

  
 پارچگي مديريت كيفيت و مديريت نوآوريمدل يك .1نمودار

  
  پژوهش هايهفرضي .1 ينگاره

  شرح فرضيه  ها فرضيه
  .داري داردامعناثرعملكرد كيفيترويبرTQM اوليفرضيه
  .داري داردامعناثرنوآوريبرروي فرآيندTQM دوميفرضيه
  .داري داردامعناثرعملكرد نوآوريرويبرTQM سوميهفرضي
  .داري داردامعن اثرعملكرد كيفيت بر رويR&D/مديريت تكنولوژي چهارميفرضيه
  .دارد داريامعن اثرآيند نوآوري فربر رويR&D/مديريت تكنولوژي پنجميفرضيه
  .داري داردامعن اثرعملكرد نوآوري بررويR&D/مديريت تكنولوژي ششميفرضيه
  .داردوجود  داريامعنيرابطهR&D/و مديريت تكنولوژيTQMبين هفتميفرضيه

  
  پژوهش روش

در  ،بر مبناي روش و كاربردي ،مبناي هدف بر هاپژوهشبندي اين پژوهش از نظر دسته
 از ها اطالعات و دادهآوري  چنين براي گردهم .قرار داردهمبستگي  هايپژوهش يدسته

قسمت اصلي  .است نامهنيز پرسش ها دادهآوري  ابزار گرد .روش ميداني استفاده شده است
 ي نگرشيها نامه اي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، شامل پرسشپرسش
آماري  يي جامعهها تالش شده است ديدگاه ال،ؤس 50نامه با طراحي در اين پرسش .است
طيف مورد  .و مورد بررسي و تحليل قرار گيردآوري  جمع ،مسئله متغيرهاي يدرباره

يابي ساختاري، با از مدل پژوهشدر اين  .است ، طيف ليكرتپژوهشاستفاده در اين 

TIM 

TQM 

 عملكرد نوآوري

 نوآوري فرآيند

 عملكرد كيفيت
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يند آفر.استفاده شده است ها حليل فرضيهبراي تجزيه و ت LISRELاستفاده از نرم افزار 
آماري اين  يجامعه. باشد مي دهدفمنگيري  در اين پژوهش روش نمونهگيري  نمونه

استان  ينفر پرسنل در محدوده 500ي توليدي با بيش از ها پژوهش مجموعه شركت
، بررسي روابط بين پژوهشدليل اين موضوع اين است كه فعاليت اصلي اين  .است مركزي

ي بزرگ توليدي داراي ها واحدهاي تحقيق و توسعه و كنترل كيفيت است و تنها شركت
ي اكتشافي كه توسط پژوهشگر به ها با توجه به بررسي .دهستن حدها در ساختار خوداين وا

شركت توليدي با بيش از  30كه در استان مركزي حداقل  شده استمشخص  ،انجام رسيد
ي معادالت ها تعيين حجم نمونه در مدل يقاعده.هستند پرسنل در حال فعاليت 500

qnqصورت ساختاري به 155 برابر با تعداد  n گفته شده،كه در فرمول  است ≥≥
كار رفته هب ينامهكه پرسشبا توجه اين .اطالعات استآوري  نامه جمعي پرسشها پرسش

750250ال است، تعداد حجم نمونه برابر با ؤس 50حاوي  پژوهشدر اين  ≤≤ nاست. 
 شده استآماري توزيع  يان در جامعهنفر از مدير 280بين  ها نامهدر اين پژوهش پرسش

نامه به پژوهشگر برگشت داده شد، كه از اين تعداد نيز پرسش 160تعداد  هاكه از بين آن
  .هستند ي قابل قبولها نامهها، پرسشعدد از آن 148

  
  پژوهشتغيرهاي م

ل بخش او. شده است ابزاري كه در اين مطالعه تعميم پيدا كرده از دو بخش مهم تشكيل
، و دو شاخص مديريت TQM ي ها فعاليتگيري  شامل شش شاخص براي اندازه

سه گيري  بخش دوم مشتمل بر سه شاخص براي اندازه. است تكنولوژي و تحقيق و توسعه
عملكرد كيفيت، عملكرد نوآوري، و عملكرد : ازاست  ها عبارتكه آن است نوع عملكرد

   .نوآوري فرآيند
  

  TQMي ها شاخص
ها اند، اگرچه اكثر آنپيشنهاد نموده TQMبراي سنجش  ي متفاوتيها مقياس نپژوهشگرا

 ]27[در اين مطالعه از مقياسي كه توسط سامسون و تروزيسكي . هستند مكمل يكديگر
اين . استفاده شده است TQMي ها اصلي شاخص يعنوان هستهپيشنهاد شده است، به

ي ها و معيار است ) MBNQA(بين المللي كيفيت بالدريج و مالكوم  يمقياس اساس جايزه
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: از است اين معيارها عبارت. ي سازماني استها آن شامل، شش معيار براي ارزيابي فعاليت
، تمركز بر مشتري، اطالعات و تجزيه و تحليل آن، مديريت راهبرديريزي رهبري، برنامه

 .مقياس بر اساس برخي داليل صورت پذيرفته است انتخاب اين . يندها و مديريت افرادآفر
شده است، ضوابط مربوط  ارايه ]27[كه استداللي كه توسط سامسون و تارزوسكياول اين

اين مقياس توسط تعداد زيادي از ارزيابان مورد . دهد مي را تشكيل MBNQAبه جايزه 
. را از يكديگر دارد TQMي ها پذيرش قرار گرفته است و توانايي تفكيك مفاهيم و فعاليت

ي توليدي، كه ها تواند براي ارزيابي شركت مي MBNQAكه ضوابط و معيارهاي دوم اين
  .]12[كار رودهدر اين مطالعه مورد توجه قرار گرفته اند، ب

  
  ي مديريت تكنولوژيها شاخص

مورد  نمودند كه مقياس ارايهمدلي را براي ارزيابي مديريت تكنولوژي  ]23[مارت و فلين 
ي تكنولوژيكي است و طي ها ساختار اين مدل بر اساس سازش .است در اين مطالعه استفاده

ي ها شاخص. شود مي كيدتأي تكنولوژيكي، ها و فرصت ها يندآآن بر سازش رفتارها با فر
- هي جديد، بها پتانسيل تكنولوژيبيني  حاشيه رهبري تكنولوژي در صنعت، پيش: آن شامل

ي بلند مدت براي توسعه امكانات تكنولوژيك و بررسي مداوم ها هكاربردن برنام
  .ي آينده استها تكنولوژي

  
  ي تحقيق و توسعهها شاخص
ه دشانجام شد، مشخص  ]16[ي تحقيق و توسعه در مطالعه اي كه توسط گوپاها شاخص
يند مديريت تحقيق و آاصلي از فر يمدل پيشنهادي توسط ايشان بر روي دو جنبه .است

ي ها فعاليتگيري  طي آن مقياسي براي اندازه .امكانات و ارتباطات: وسعه متمركز استت
اندازي و راهبري صحيح نوآوري دروني يك شركت شامل امكانات راه يتحقيق و توسعه

-بهدر ارتباط با اين موضوع،  .، تعريف شده استپژوهشپيشرو بودن در  يو حاشيه
در . شود مي و توسعه، سطح ريسك و درآمد ارزيابي ي تحقيقها معمول در پروژهطور
ي تحقيق و توسعه را ها گرايي بين فعاليتارتباطات نيز اين ابزار گستردگي هم يزمينه

-  مي ي سازماني درون شركت،ها ي كسب و كار، در ساير واحدها راهبردنسبت به ساير 
  .سنجد
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  عملكرد كيفيت گيري  اندازه
اين عوامل بر . شود ميگيري  چند عامل اندازه يوسيلههكيفيت ب در اين مطالعه عملكرد

ثيرعملكردهاي تأكه طي آن  است استوار ]17[گرندول و گرشون هايهاساس مطالع
ي ارزيابي عملكرد ها بر اين اساس شاخص .شده استگيري  اندازه TQMمختلف بر روي 
، پايايي و هماهنگي در قابليت اطمينان، عملكرد، كارايي: ازاست  كيفيت عبارت

ي ياههدليل آن نيز نتايج مطالع. است اين مقياس داراي اعتبار و پايايي قوي. خصوصيات
  . است كه به انجام رسيده است

 
  عملكرد نوآوريگيري  اندازه

ي مختلف عملكرد نوآوري، در اين مطالعه ساختاري براي ها منظور بررسي جامع جنبهبه
- همطالعي اساسي آن در ها شود كه معيار مي ارايهفرآيند نوآوري  عملكرد وگيري  اندازه

و  ]14[، دشپانده و ديگران]5[آولونتيس و ديگران مانندكه توسط افرادي  يياه
تعداد : از است اين معيارها عبارت. اندييد قرار گرفتهتأ، مورد آزمون و ]28[نياكانتا
) ي تكنولوژيكيها جديد بودن جنبه تازگي با(، سرعت نوآوري، سطح نوآوري ها نوآوري

اين چهار ويژگي نوآوري، در دو فضاي اصلي  .موجوديت در بازار به عنوان اولين اعالم و
عملكرد نوآوري با   .شوند مي كار گرفتههي عملكرد نوآوري و فرآيند نوآوري بها به نام
است كه طي آن  جديد مرتبط صددرصد مولد يا ايجاد برخي چيزهاي هايانديشه يارايه

كه در صورتي. شود مي شده توسط سازمان، منعكس ارايهتغييرات در محصول يا خدمت 
- هفرآيند نوآوري اعمال تغييرات در روش توليد محصوالت يا خدمات نهايي سازمان، ب

  .دهد مي الگوبرداري از يك نوآوري توسعه يافته از محلي ديگر، را نشان يواسطه
  

   ار گردآوري اطالعاتروايي و پايايي ابز
 ين جامعهافر از متخصصن 20، پس از تهيه در اختيار كار رفته در اين پژوهشهپرسش نامه ب

در  سازي ايشان، اعمال اصالحات و بومي هايپس از جذب نظر .آماري قرار داده شد
آلفاي  ينامه از روش محاسبهبررسي پايايي پرسش براي .شده استآماري توزيع  يجامعه

نامه قابليت اعتماد و اعتبار پرسش يي محاسبهها كرونباخ استفاده شده كه يكي از روش
صورت طيف ليكرت طراحي شده و در واقع از نوع هنامه بنظر به اين كه پرسش .]2[ است

 يضريب اعتبار، محاسبه يترين روش براي محاسبههمين مناسب راي، باست سنجينگرش
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نفر از  40ي توزيعي بين ها نامه پرسشنتايج آلفاي كرونباخ  .ضريب آلفاي كرونباخ است
 شده است، را نشان ارايه، كه توسط نونالي 7/0عددي باالتر از آماري  ين جامعهامتخصص

ي يازده شاخص در جدول ها نتايج نهايي آزمون .(Cronbach,s Alpha=0/88)دهد  مي
  .شده است ارايهزير 

  نامه سشسنجش پايايي پر. 2 ينگاره
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ضاي

ر
  

ي
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مه 
رنا
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دي
هبر

را
  

ري
رهب

  

ص
اخ
ش

  ها 

تعداد   4  4  6  4  5  6  4  4  4  5  4
  ناصرع

0/781  0/755  0/669  0/850  0/768  0/865  0/923  0/805  0/719  0/684  0/807  
آلفاي 
  كرونباخ

  
  ها تجزيه و تحليل داده

  پژوهششناختي غيرهاي جمعيتتمآمار توصيفي 
ها درصد آن 26دهندگان مرد و درصد پاسخ74توزيع فراواني جنسيت نشان داد كه ) الف

  . ، استزن
د درص 22 دهندگان ديپلم،درصد پاسخ27توزيع فراواني سطح تحصيالت نشان داد كه ) ب

 ها داراي تحصيالت فوق ليسانس و باالتردرصد آن 12 درصد ليسانس، 39 فوق ديپلم،
  .هستند

دهندگان مديران كيفيت درصد پاسخ50توزيع فراواني واحد محل خدمت نشان داد كه ) ج
  .هستند درصد مديران ارشد 31 درصد مديران سطوح ديگر اداري، 19 و مديران توليد،
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  پژوهش هايآمار استنباطي متغير
  همبستگي دو متغيره ) 1

همبستگي مثبت  ها نمايش داده شده است، بين تمامي شاخص 3 ينگارهطور كه در همان
چنين هم. ميان شش شاخص مديريت كيفيت جامع همبستگي قوي وجود دارد. وجود دارد

از ترقوي  ينسب طوربه ،TQMي مديريت كيفيت جامع و ها همبستگي بين شاخص
 اين موضوع مشخص. است TIMي مديريت كيفيت جامع و ها ي ميان شاخصهمبستگ

 TIMو  TQMي ها شاخص يهمه. هستند نمايد كه اين دو ساختار از يكديگر متمايز مي
نتايج آزمون همبستگي . دهند مي همبستگي مثبتي را با سه شاخص عملكرد نشان يرابطه

  .ده استش گفتهبين متغيرهاي نشانگر و مكنون،در جدول 

  همبستگي دو متغيره ميان متغيرها . 3ينگاره

  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8  V9 V10  V11  متغيرها

                      1  رهبري

ريزي  برنامه
                    1  484/0  راهبردي

                  1  613/0  476/0  تمركز بر مشتري

اطالعات و تجزيه 
                1  683/0  515/0  409/0  و تحليل

              1  522/0  443/0  429/0  378/0  مديريت افراد

            1  541/0  559/0  472/0  291/0  286/0  مديريت فرآيند

مديريت 
          1  623/0  639/0  575/0  441/0  411/0  281/0  تكنولوژي

        1  514/0  524/0  506/0  557/0  605/0  459/0  322/0  تحقيق و توسعه

      1  441/0  443/0  417/0  415/0  411/0  359/0  340/0  352/0  كيفيت محصول

    1  652/0  6/0  456/0  455/0  417/0  583/0  534/0  435/0  351/0  نواوري فرآيند

  1  262/0  180/0  331/0  316/0  331/0  244/0  257/0  268/0  284/0  233/0  نوآوري محصول
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  يابي معادالت ساختاريمدل )2
- از معادالت هم شده، ارايهپژوهش و با توجه به مدل  نيا يها هيفرض ليو تحل هيتجز يبرا

معادالت به روش حداكثر  نيشده و حل ا ارايهبا توجه به معادالت  .زمان استفاده شده است
- هم.درآمده است شيبه نما 2محاسبه كه در نمودار  بياز ضرا كيمقدار هر يينمادرست

در  ،يمعادالت ساختار بياز ضرا كيهر  يرا برا )Tنآزمو( يداراب معنيضر ارمقد نيچن
  .نشان داده شده است 2نمودار

  
  مدل پژوهش يمحاسبه شده رگرسيوني و مقادير اعداد معناداري ضرايب .2نمودار 

  
 علّي مسيري 6دهد، از ميان  مي نشان Tكه خروجي معادالت ساختاري و آزمون چنان

 2ه وجود دارد، و متغيرهاي مكنون وابست (TQM&TAM)كه بين متغيرهاي مكنون مستقل
تر كوچك 1.96كه از ) اعداد درون پرانتز( ها آنعلّي علّي كه عدد معناداري ضرايب مسير 

عملكرد كيفيت  بر رويدار امعن اثرمديريت كيفيت جامع تنها . دار نيستند امعناست، 
نوآوري فرآيند و عملكرد نوآوري  اثر معناداري بر روي دو متغيرمحصول دارد، اما 

و معناداري بر روي  مثبت اثرات TIMاز سوي ديگر، . دهددر سازمان نشان نمي محصول،
عملكرد كيفيت محصول  ر رويب اثرشاگر چه . دهد مي هر سه متغير عملكردي را نشان

مديريت كيفيت جامع كم و غيرمعنادار  اثرات. نسبت به مديريت كيفيت جامع كمتر است
از  .است ري محصول نيز از نكات جالب توجهنوآوري فرآيند و عملكرد نوآو بر روي

زيرا، شدت . باشد TQM TIM,ميان  شدت رابطهدليل هتواند ب مي ديدگاه كمي، اين نتيجه

TIM 

TQM 

 عملكرد نوآوري

 نوآوري فرآيند

  0.35 عملكرد كيفيت
)2 26(

0.34  
)1 41(

0.28  
)1 25(

0.30  
)2 08(

0.46  
)2 92(

0.42  
)2 53(

  ؟؟؟
؟؟؟(
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كافي باال نيست تا چند خطي شديدي بين متغيرهاي مستقل ايجاد  يبه اندازه) 31/0( رابطه
كرد گيري  گونه نتيجهتوان اين مي و،از اين ر. كند كه بتواند اثر ميان دو متغير را خنثي نمايد

 TQMعملكرد نوآوري نسبت به بيني  قدرت تشريح و تشخيص باالتري در پيش TIMكه 
بر روي  TQMبر روي انواع مختلف عملكرد اثر دارند ولي  TIMو  TQMبنابراين. دارد

توان  مي بنابراين. ثيرگذار استتأبر روي عملكردهاي نوآوري  TIMكيفيت و  يها عملكرد
طور به.تاييد شده است 3و 2 يي شمارهها جز فرضيهها بههكرد همگي فرضيگيري  نتيجه

  :دهد مي زير را نشاني ها يافته SEMكلي، تحليل
) سازگاري(بنابراين مطابقت . وجود دارد TIMو TQMاول، همبستگي مثبت بين 

TQM شود مي توسعه اثبات و با مديريت تكنولوژي وتحقيق.  
انواع مختلف عملكرد بيني  را در پيش TIMو TQMنقش مشخص  پژوهشنتايج دوم، 

 ليگذار واثرعملكرد كيفيت  بر رويفقط  ،TQMكنند، در اين زمينه مي سازماني ثابت
TIM است اثرگذار و فرآيند نوآوري ت،عملكرد كيفي بر روي هر سه نوع.  

  
  گيري نتيجه

براي تعيين عملكردهاي سازماني،  TIM و TQMپارچگي بين اين مطالعه در بررسي يك
راستا با نتايج هم TIMو  TQMاز يك سو قابليت همگرايي . دست آوردهدو نتيجه را ب

كه ي ياههمطالع .دست آمده استكه در ساير موضوعات مرتبط به است ييهاپژوهش
هماهنگ كنند، را با ديگر منابع خود  TQMتوانند  مي ها بيانگر اين مطلب هستند كه سازمان

 TQMاز سوي ديگر، . تا توانايي و قابليت خود را، از جمله در زمينه نوآوري بهبود بخشند
 ي متمايزي در مشخص نمودن عملكردهاي كيفيت و نوآوريها داراي نقش TIMو 

وجود آمدن سينرژي حاصل از هب ،TIMو  TQMنيز همگرايي بين  نظرياز ديدگاه  .هستند
 با استفاده از مستندات اين مطالعه  .كند مي وري و پژوهش را پشتيبانيهتعامل امكانات بهر

، )نوآوري(و پژوهش ) كيفيت(وري ي بهرهها همگرايي مقولهي دربارهتوان دو استدالل  مي
كه اصل رضايت مشتري در جهت برآورده ساختن نيازهاي جاري اول اين. را مطرح نمود

ي موجود در بازار را از طريق ها بايد تقاضا  سفه، سازمانبنابراين فل .مشتري متمركز است
كه اصل بهبود مستمر كه از اصول دوم اين .ي تحقيق و توسعه پاسخ دهدها گسترش فعاليت
تواند  مي كيد دارد وتأ، بر اعمال كنترل و بهبود مستمر است كنترل كيفيت ياساسي مقوله
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ي بنيادين متمركز است، ها بيشتر بر نوآوري همثبت با مديريت تكنولوژي، ك يداراي رابطه
پارچه نمودن تلفيق و يك يانديشه MBNQAمروري بر محتواي معيارهاي  . ايجاد كند

 MBNQAمعيارهاي  تازگيبه. دهد مي ييد قرارتأي كيفيت و نوآوري را مورد ها مقوله
ي جديد ها سخهي مركزي كه در نها يكي از شاخص .اندخوش تغييرات بنيادي شدهدست

اين شاخص بيانگر اين نكته . است مطرح شده است، با مفهوم مديريت نوآوري در ارتباط
 ها چنين سازمانهم. شود مي R&Dي ها زودي نوآوري تنها محدود به دپارتماناست كه به
گونه اي مديريت و هدايت شوند كه نوآوري تبديل به بخشي از فعاليت روزانه نياز دارند به

در ارتباط  TQMكند كه  مي اين مطالعه آشكار. شودزمان، و جزء مهمي از فرهنگ آن سا
عملكرد  يها پيش نيازهاي كليدي در زمينهاست و هر دوي آن R&Dبا تكنولوژي و 

شكل مستقيم منجر به نوآوري اگر چه ممكن است مديريت كيفيت به  .هستند نوآوري
مكاناتي براي اعمال مديريت كيفيت، قبل از شروع به بايد داراي ا  ها ننشود، اما سازما
كيد تأبايستي مورد  مي جاآن چيزي كه در اين. مديريت نوآوري باشند يفعاليت در زمينه

. ثير چنداني بر روي عملكرد نوآوري نداردتأخود ي به نوبه TQMقرار گيرد اين است كه 
رت عملكرد كيفيت بر اساس استقرار كه قد است از ديدگاه سنتي اين موضوع مورد انتظار 

عملكردهاي بيني  كه قدرت پيش هستند اين موضوع مويد اين نظريه .است TQMاصول 
 TQM يوسيلههشوند، كمتر از آن چيزي است كه ب مي تشريح TIM يوسيلهكيفي كه به

بين  يشناخت بهتر و درك رابطه يارايهدر  پژوهشي ها يافته .شده استبيني  پيش
ي ها يافته . دهند مي ييد قرارتأو عملكرد كيفي نيز همين ديدگاه را مورد  TQMي ها فعاليت
اين مطالعه . دهد مي دار ميان سه متغير عملكرد سازماني را نشاناوجود روابط معن پژوهش

تواند بر ديگر  مي كه چگونه تقويت نوع خاصي از عملكرد،اين يدربارهديدگاهي را 
 اين استدالل داراي اهميت نظرياز ديدگاه . كند مي ثير گذارد، ايجادتأ عملكردها نيز

كه توسط ( TQMي مربوط به ها دليل اين موضوع اين است كه اگرچه استدالل .است
بين مديريت كيفيت جامع ي صورت خاص رابطهبه) دمينگ، جوران و كراسبي مطرح شد
ل بر اهميت بهبود مستمر كيفيت كنند، در عين حابراي توليد نوآوري را مطرح نمي

بنابراين بهبود در  .كيد دارندتأمشتريان،  هايه ساختن نيازها و توقعمحصوالت براي برآورد
به بازار  هامحصوالت جديد و معرفي آن يتواند منجر به توسعه مي كيفيت محصوالت

 .ا ناديده بگيردي مهم كيفيت رها نظر نوآوري، توليد نوآوري نبايد جنبهاز نقطه . شود
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اگر . ي مختلف كيفيت نقش آفريني كندها تقويت جنبه يبنابراين نوآوري بايد در زمينه
دهد كه تفاوت بنيادي بين اين دو ديدگاه  مي اين ارتباط نشان يچه، بررسي دقيق در زمينه

رل صورت آشكار با كنتهمديريت توليد نوآوري ب. وجود دارد راهبردي ويژه از ديدگاهبه
. كيد دارد، متفاوت استتأي خاص ها كيفيت كه بر روي پيگيري تطبيق محصول با ويژگي

اي بين كيفيت محصول و نوآوري محصول از طريق تلفيق كردن نقش واسطه يرابطه
تواند مي ين معني است كه كيفيت محصوله ااين ب. شود مي نوآوري فرآيند، بهتر تشريح

اگرچه . نوآوري محصول، از طريق نوآوري فرآيند داشته باشدثير غير مستقيم بر عملكرد تأ
TQM ثير غير مستقيمي از طريق توليد تأثير مستقيم بر عملكردهاي نوآوري ندارد، اما تأ

طوري كه در بخش تجزيه و همان . محصوالت با كيفيت، بر عملكردهاي نوآوري دارد
داري با كيفيت اداراي روابط معن، نوآوري فرآيند ه استدشبحث و بررسي  ها تحليل داده

آيد  مي دستبه ها يك استنتاج پذيرفتني كه از اين يافته .است محصول و نوآوري محصول
 TIMو  TQM با هر دو موضوع دومعنوان هدف هتواند ب مي اين است كه نوآوري فرآيند

كننده اي يي خاصي، منابع احتياج دارند تا به سطوح راضها در وضعيت .در نظر گرفته شود
توانند از طريق بهبودهاي مستمر در  مي كار رااز استانداردهاي كيفيت دست يابند و اين

در اين وضعيت مهم نيست كه چه مقدار از منابع براي  .دست آورندفرآيندهاي موجود به
-بايد از طريق تنظيم مجدد فرآيندها و دست  انجام كار مورد استفاده قرار گرفته است، بلكه

مثبت  يعالوه بر اين، وجود رابطه. بي به سطوح باالتر نوآوري به اين هدف دست يافتيا
تقويت نوآوري محصول  راهبرددهد كه  مي بين نوآوري محصول و نوآوري فرآيند، نشان

  .دشو مي غلب موجب اتخاذ نوآوري در فرآيندهااو گسترش تنوع آن، 
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