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 :چکيده

در ادبیات است، ارتباط عملکرد کیفیت و  بسیار مهممدیریت کیفیت جامع و ارتباطات عملکرد یک بحث 

. است متناقضمدیریت کیفیت جامع در مطالعات زیادی تأیید شده اند، اما یافته ها در مورد عملکرد نوآوری 

هدف . اگرچه اکثر صاحبنظران اهمیت فعالیت های مدیریت کیفیت جامع روی پیامدهای عملکرد بیان نموده اند

است که آیا فعالیت های مدیریت کیفیت جامع روی کیفیت و یا عملکرد نوآوری  اصلی این مطالعه بررسی این

بر این اساس ما ادبیات را برای توسعه  .اثر می گذارند و همچنین تعریف اجزای موثر روی این انواع عملکرد

یافته ها . مداده ها را از ناحیه مارمارا جمع آوری نمودی ،فرضیات بررسی نمودیم و در جهت آزمون مدل تحقیق

 .ارتباط مثبت بین فعالیت های مدیریت کیفیت جامع، کیفیت و عملکرد نوآوری نشان داد

 مدیریت کیفیت جامع، عملکرد نوآوری، عملکرد کیفیت :واژه های کلیدی

 

 مقدمه.1

 که به دست می آورند سازمانیبقای  و نیازهای مشتریارضای  طریق ازانرژی را  رهبران/در سازمانها، مدیران

 رایب کل گرا کیفیت بهبودرویکرد مدیریت کیفیت جامع یک  .است جامع مدیریت کیفیت اصلی فلسفه

 یهای سازمان .مطرح شده است دو دهه گذشتهنوآوری برای  و از لحاظ کیفیت عملکرد بهبود با هدف هاییشرکت

، مشتریان بیشتر رضایت، باالترمحصوالت با کیفیت  تولید از جمله بسیاری نافعم کننداستفاده می  TQMاز  که

نصیب آنان می  رضایت کارکنان بهبود این عالوه بر عملکرد و درنوآوری  و، کیفیت مالی بهبودکاهش هزینه، 

http://www.system.parsiblog.com/
http://www.system.parsiblog.com/
http://www.system.parsiblog.com/
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 متعدد مطالعات .محسوب می شودرقابتی  یک مزیت، با موفقیت پیاده سازی شود TQM اگر، این بر عالوه .شود

 .نشان داده اند TQM سازمانی و نتایج بین یرابطه مثبت

 مهم به دو دلیلبحث  این. بحث می نماید با کیفیت نوآورانه و عملکرد با  TQM بین رابطه بر روی این مقاله 

این  از هدف دوم، .می سازد را آشکار در ادبیات تناقض با وجود  TQMعملکرد و  ارتباط که اولین این .است

هر  .میباشد کیفی یا عملکرد نوآوری عملکرد هر کدام از بر  TQM کارکردهایاثر میزان  آشکار نمودن مطالعه

هر دو  دستیابی به ویلیامز به گفته  .ی هستندامروز دنیای کسب و کار راهنماهای نوآوری کیفیت ومفاهیم  یدو

و  فلین بر اساس .دهندقرار اولویت  در دیگری در مقابلیکی را  باید، شرکت ها ساده ای نیستکار  عملکردنوع 

ابتدا  به طور کلی کسب و کارکه  آن دلیل به .دست یافتیک زمان  در توان مین کیفیت نوآوری وهمکاران به 

این  برخالف .روی می آوردنوآوری به  و سپس پرداخته شرکت ساختار درون در مدیریت کیفیت مفهوم به

 .را بهبود دهند در حال تغییر بازار درنوآوری  و کیفیت یهر دو شرکت ها باید که بیان میدارد  فنگ، دیدگاه

 به طور همزمان را کیفیت و نوآوری مفاهیمکه  مطرح شده اند یمدل های کار و کسب مدیریت تعالی رایعالوه بب

   TQM تحت نوآوری باید فرایند که دارداشاره  توسط درویتسوتیس اخیر یک مطالعه ،در نظر گرفته اند مکمل و

 وضعیت فعلی بررسی؛ بررسی ادبیات بااین مقاله  .اجرا شود عملکرد بر تأثیر مفیدحداکثر برای دستیابی به 

TQMات، ارتباط 

و  یعامل تحلیل سپس مدل پیشنهادی با و . آغاز می شود نوآوریعملکرد  و کیفی عملکرد، TQM میاندر 

 ، محدودیت هایمورد بحث قرار می گیرد یافته ها نیز بخش آخردر  .آزمون می شود تجزیه و تحلیل رگرسیون

 .ارائه می گردد آینده مطالعات توصیه هایی برای و ذکر شده مطالعهاین 

 توسعه فرضیات مرور ادبیات و .2

 جامع مدیریت کیفیت .2.2

 .را دربر می گیرد هااز سازمان تعداد زیادی که ستکیفیت گرایکی از روش های  (TQM) مدیریت کیفیت جامع

TQM به  .کرده استجذب  به خود در دنیای کسب و کار به دلیل انتشار و پذیرش رو به رشد را دانشمندان

 .است شدهیکی از محبوب ترین و با دوام ترین مفاهیم مدیریت   TQM است که خصوص بیش از دو دهه

در ادبیات   TQM ی ازتعاریف. آن بسیار مشکل است تعریف TQM از سانبا توجه به عدم وجود یک تعریف یک

به خوبی پذیرفته ( فگنبام ، کرازبی،مانند دمینگ، جوران) "quality gurus" دیدگاهها و توصیفات بر اساس

برای بهبود عملکرد سازمانی است که  مدیریتی رویکردیک  TQMبه عنوان مثال، با توجه به رحمان  .شده اند

 کایناک بیان میکند TQM تعریفی دیگر از در .است رفتاری فنی و ی موضوعاتشامل انواع مختلف از هر دو
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TQM  و می توان دارد سازمانهمه کارکردهای یک مدیریت جامع که تالش برای بهبود مستمر در یک فلسفه ،

چندین  شامل  TQMتعاریف مختلف،داشتن مانند  .یک ساختار چند بعدی است TQM .به دست آورد آن را

در نظر  عملکرد مالی یا غیر مالی راثر آن ب ی را برای آزمونمختلف عالیت هایپژوهشگران مختلف ف .فعالیت است

، آموزش، روابط کارکنان، کیفیت اطالعات و کیفیت رهبری مدیریت، نقش بخش شامل این فعالیت ها .گرفته اند

استراتژیک، ، مدیریت فرآیند، برنامه ریزی خدمات محصولتامین کننده، طراحی مدیریت کیفیت ، دهیگزارش 

 .مدیریت مردم است تجزیه و تحلیل و مشتری مداری، فناوری اطالعات و

تصمیم  واقعی برای مدیریت رهبری، رویکرد: تمرکز دارد TQM در میان ابعاد بعد هشت بر اما این مطالعه

 رویکردمدیریت کارکنان، توجه به مشتری و  گیری، مدیریت فرآیند، مدیریت تامین کنندگان، بهبود مستمر،

 .به مدیریت سیستمی

 و عملکرد کیفیت TQM رابطه بین فعالیت های .2.2

بررسی در  در حالی که .گرفته استمورد بررسی قرار  یو عملکرد توسط دانشمندان متعدد TQM ارتباط بین

و  یاتیمالی، نوآوری، عمل مانند. استفاده کرده اند، محققان از انواع عملکردها و عملکرد TQM رابطه بین

 رابطه ای به طور کلی با هم سازگار نیست، عملکرد کیفی انواع عملکرد ها بر TQM اگر چه اثرات .عملکردکیفی

تولید محصوالت با  باعث که پیاده سازی آن نیز مطرح میکنند TQM حامیان .داشته است با آن قوی و مثبت

مدیریت  .دمینگ، کیفیت تعیین کننده اصلی موفقیت در محیط رقابتی است بر اساس .خواهد شد کیفیت باالتر

در ادامه  .استمزیت رقابتی  با دستیابی به که در ارتباط هاستع شرکتانوابرای همه  شامل فعالیت هاییکیفیت 

ارتقاء به  TQM کارکردهای. مرتبط است TQMبا  که های عملکرد کیفینشان داد شاخص کانیاک، ذکر ادبیات

، بهره وری، هزینه خدمات با کیفیت/ محصول  ؛کیفیعملکرد شاخص های  .عملکرد کیفی کمک می نمایند

 محصوالت نهایی به مشتریان به موقع مواد خریداری شده، و تحویل به موقعضایعات و دوباره کاری، تحویل 

سیستم  انسانیه ترویج جنبه های است که ب این کارکنان درگیر نمودنمانند TQM  هدف از فعالیت های .است

 مدیریت کیفیت به منظور انطباق با

 .هستند کیفیت و مدیریت فرایند نشان دهنده اجزای اصلی بر مشتریان تمرکز. در حال تغییر بپردازدمحیط 

کیفیت باید نیاز  مفهوم ،TQM اصطالح"مطرح می نماید که  ویلکینسون .است مهم کیفیت برای مشتریان

مدیریت فرآیند، کیفیت محصول . است TQM یکی از عناصر اصلی درفرایند  تمدیری .را برآورده نماید مشتری

مطالعات تجربی نشان می دهد که مدیریت فرایند به طور مستقیم و مثبت  .را در مرحله تولید بهبود می بخشد

عملکرد با کیفیت از طریق پذیرش عالوه بر این، رهبری مدیریت منجر به  .بر کیفیت محصول تاثیر می گذارد
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 فرهنگ کیفیت

برای دستیابی فرایند برنامه ریزی استراتژیک  در راکیفیت  عالی ، مدیران2891از دهه  .می شود کارکنان توسط

 .به مزیت رقابتی گنجانده اند

. رویکرد واقعی برای تصمیم گیری است عملکرد کیفی دارد، قابل توجهی بامثبت رابطه  که TQM دیگر فعالیت

تبط مر ای به طور قابل مالحظه ی کیفیتاطالعات و تجزیه و تحلیل داده ها کهدریافته اند، بسیاری از محققان 

عالوه بر این، در  . آنچنان مهم نیستو بهبود مستمر  کیفی رابطه بین عملکرد در مقابل. با عملکرد با کیفی است

و عملکرد  TQM بین فعالیت های به رابطه قوی و مثبت ات را جلب نمودندبراون توجه و پراجوگو 2112سال 

 را می توان بنابراین، فرضیه زیر .تأکید نمودند عملکرد کیفی و  TQMبر اهمیتآند پراجوگا و سوحال  .کیفی

 :نمودپیشنهاد 

 .ی مثبت بر عملکرد کیفی دارندتاثیرTQM کارکردهای  : 2فرضیه 

 و عملکرد نوآورانه TQM رابطه بین فعالیت های . 2.2

برای شرکت ها  نوآوری. تغییر یافته استمزیت رقابتی از کیفیت به نوآوری  مبنای، هدر محیط کسب و کار امروز

ی جدید به شرکت کمک میکند تا بازارها محصوالت و و در یافتن فراهم می آورد تغییرات سریع باانطباق امکان 

متعددی که از نوآوری بهره شرکت های  .خود در مقابل ناپایداریهای محیطی محافظت کننداز با این روش 

نکته مهم این است که یک شرکت با نوآوری نمی تواند موفق  اما .افزایش می یابد سود و سهم بازار آنهامندند، 

یک راه خوب  TQMل اینکه به دلی. کیفیت تولید کنداستانداردهای قابل قبول  محصوالت با نتواندباشد اگر آن 

 متناقض و با بررسی ادبیات معلوم میشود که یافته ها .را تسهیل میکند فرآیند نوآوری و است برای بهبود کیفیت

. وجود دارد و عملکرد نوآوری TQM برخی از محققان استدالل می کنند که ارتباط مثبت بین .هستندپیچیده 

هر دو  این است که دلیل اصلی برای این پیچیدگی .تأکید دارند ارتباط منفی بین آنها بر در حالی که دیگران

 عملکردو  TQM  که از ارتباط منفی بین یمحققان .هستند چند بعدیبه صورت طبیعی  TQM نوآوری و

خالقیت با ی برای سازمانها و مانعکوته فکری می تواند منجر به   TQMحمایت میکنند، ادعا میکنند که نوآوری

تمرکز بر مشتری مو عملکرد نوآوری  TQM بین رابطه مثبتدر مورد بحث  .باشد هااستاندارد تقویتتوجه به 

به  را TQM و همکاران منگو. در موفقیت نوآوری مهم هستندکه  است بهبود مستمر مداری، رهبری مدیریت و

را و نوآوری ( مانند رهبری مدیریت)  TQMارگانیکو ارتباط بین عناصر  دو گروه وسیع دسته بندی میکنند

ایده های نوآورانه  به ارائه یکارکنان را  (TQM ارگانیکاز عناصر )به عنوان یک نتیجه، رهبری . شرح میدهند

یکی دیگر از به برخی از محققان اشاره می کنند  .جدید تشویق میکندو یا توسعه محصوالت  برای حل مشکالت



 محمدپور علي :مترجم                             نوآوری عملکرد و کیفیت عملکرد بر جامع کیفیت مدیریت کارکردهای اثر: عنوان مقاله

5 
 

عملکرد نوآورانه  بارابطه مثبت از  که بطور قابل مالحظه ای  -محوری  شتریم - TQM عناصر کلیدی از

ان جدید تشویق و انتظارات مشتریمشتری محوری سازمان ها را به جستجوی مداوم نیازهای . برخوردار است

ر این، عالوه ب .باقی بمانندمحیط رقابتی در سطح جهانی  درشرکت ها می توانند  با این روش ، بنابراینمیکند

هبود مستمر نیز برای موفقیت نوآوری از طریق تشویق تغییر و تفکر خالق در سازماندهی کارها بسیار مهم ب

مطالعه . ارتباط مثبتی دارند نوآوریعملکرد با  TQM که تمام عناصر ندنشان دادزهیر  وسادیکوگلو . است

را تأیید  و عملکرد نوآوری TQM بین مثبت  همچنین ارتباط توسط هانگ و همکاران انجام شدتجربی که 

 :را پیشنهاد میکند بر اساس بررسی ادبیات، این مطالعه فرضیه های زیر .میکند

 .دارند بر عملکرد نوآوری یمثبت اثر TQM کارکردهای: 2فرضیه 

 مدل مفهومی: 2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح پژوهش . 2

مطالعه حاضر با استفاده از نظر سنجی در میان مدیران  نمونه آوری داده ها و توزیع جمعیت شناختیجمع  .2.2

، (٪68.7)ی تولیددر این مطالعه شرکت ها در قالب . انجام شد ارارمامنطقه م در هاییشرکتمیانی و سطح باالی 

 کوچک و مقیاس با پاسخگواز شرکت های  ٪72،6 .بودند( 2/22) یو خدمات( درصد 7.2)فن آوری اطالعات 

از آنها منطقه  ٪9شرکت های بین المللی، از درصد  27/ 6عالوه بر این  .ندبزرگ بود آنها ٪27،2 بودند و متوسط

شرکت معتبر برای تجزیه و تحلیل  212پرسشنامه از  272در مجموع  .هستند ملی درصد از آنها 2/67 ای و

 .جمع آوری شد تجربی مطالعه

 بزار سنجشا.2.2

 مدیریت کیفیت جامع

 مدیریت رهبری -

 رویکرد واقعی برای تصمیم گیری -

 کارکنانمدیریت  -

 رویکرد سیستمی به مدیریت -

 مدیریت تأمین کننده -

 مدیریت فرایند -

 مشتری محوری -

 بهبود مستمر -

 عملکرد نوآوری

 عملکرد کیفیت
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بخش های دیگر پرسشنامه شامل دو بخش؛ ویژگی های جمعیت شناختی که توسط محققان طراحی شده و 

همه سازه ها با استفاده از  .می باشدبا استفاده از مقیاس های اتخاذ شده از مطالعات قبلی  (سواالت) پرسشنامه

بخش دوم  .(7= م موافق تا کامال 2= مخالفم کامال از )اندازه گیری می شوند  لیکرت ای گزینهمقیاس پنج 

 .ز چندین مطالعه مرتبط اخذ شده استگویه است که ا 77 شاملپرسشنامه در مورد اصول مدیریت کیفیت و 

، سائز و مونتز، ان و بالوک، چونگ و رانداس، فوئنتسمطالعه کو، مک کون و اسچرودر، رحم ،این مطالعات شامل

 می پردازد و سواالت آن از مطالعات هالتارزیابی نوآوری شرکت  به قسمت سوم  .کایناک، کنان و تان می باشد

است که از  (گویه 2)شامل مقیاس های عملکرد و مقیاس عملکرد نوآورانه  آخر بخش .اخذ شده است و همکاران

از مطالعات ، (گویه 7)و مقیاس عملکرد کیفیت  ، سائز، مونتز و رحمان، بالوک اخذ شده استاز فوئنتس مطالعه

 .کایناک و فوئنتس و همکاران اخذ شده است

 اتفرضی ونج آزمتجزیه و تحلیل داده ها و نتای .2

  تحلیل عاملی .2.2

 مقیاس و محاسبه رواییبرای  یعامل تحلیل .نمودیمبرای ارزیابی داده های استفاده  SPSS 29 ما از نرم افزار

به منظور تجزیه و تحلیل  نیز همبستگی و تحلیل رگرسیوناز  .شداستفاده برای محاسبه پایایی کرونباخ  آلفای

بنابراین همه ، (R> 0.30) هست 7/1باالتر از  همه متغیرها همبستگی ،توجه به جدولبا  .استفاده شد فرضیات

، به صورت جداگانه انجام شد مولفه های اصلی با چرخش تحلیل عاملی .گویه ها در تحلیل عاملی وارد شدند

برخی از موارد زیر  به دلیل اینکهبرای متغیر مستقل  .متغیرهای مستقل و وابسته یبرای پیدا کردن ساختار عامل

با  ،تحلیل عوامل در ادامه ،گویهو برخی از عوامل شامل یک  بارگذاری شدند با بیش از یک عاملیا  بودند 7/1

همانطور که مل عا 9روی به طور طبیعی  آیتمها، بقیه حذف شدند گویه 27و در مجموع  حذف آنها انجام شد

: کل؛ واریانس  محاسبه شد 111/1و سطح معناداری  827/1نیز  KMOشاخص  .انتظار میرفت بارگزاری شدند

 :2شماره  عامل، 722/8: 2 عامل 221/22: 2 عامل برای و ارزش واریانس) 798/77

 برای .(722/7: 9عامل  و در نهایت  276/7: 6 عامل، 212/6: 7 عامل 771/6: 7 عامل؛ 882/9: 2 عامل، 266/8

و سطح معناداری  KMO 922/1شاخص  .هستندایده آل  در سطحی جدول درموارد همه وابسته  متغیرهای

یافته ها نشان  (.682/29: 2 عامل ،722/26: 2 عامل مقدار واریانس) 226/77: کلواریانس . محاسبه شد 111/1

 .فرضیات مناسب استبرای تجزیه و تحلیل  نمونه ما  می دهد که

 تجزیه و تحلیل همبستگی. 2.2
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مستقل و  متغیرهای بینو تحلیل همبستگی برای بررسی ارتباط  متغیر برای هر معیار انحراف ،مقدار میانگین ما

با  ارتباط در متغیرها همهرفت،  همانطور که انتظار می، بر اساس تحلیل همبستگی .محاسبه نمودیم وابسته

 آزمون از نتایج به دست آمده با توجه به .شداستفاده  کرونباخ یآلفااز مقیاس  پایایی بررسی به منظور .رندیکدیگ

برای  به اندازه کافی متغیر عوامل که فرض بر این استروایی و پایایی،  برای نشان داده شده در فوق آماری های

 .رضیات از روایی و پایایی برخوردارندفآزمون 

  :تجزیه و تحلیل رگرسیون .2.2

 شاخص های عملکرد با هر دوبطور مثبت   TQMو ابعاد را تأیید میکند هنتایج تجزیه و تحلیل ادبیات مربوط

با توجه به . تحقیق به طور تجربی تأیید شدیافته ها، فرضیه اصلی  با توجه به. در ارتباطند نوآورانه و کیفیت

 .نیز می توان گفت فرضیات تأیید می شوندیافته های رگرسیون در جدول زیر 

 

 نتیجه گیری. 7

TQM  ابعاد .ت موثر استعملکرد کیفی بر کهاست  محور کیفیت روش یک TQM  مدیریت رهبری مانند ،

بهبود  برای هایی تأیید شدهفعالیت محوری به طور مشترک و مشتریکنان کاردرگیر کردن ، فرآیند مدیریت

 این موازاتبه  نشان می دهد که نتایج تجزیه و تحلیل در این مطالعه .شرکت ها می باشند کیفیت عملکرد

عالوه بر این، جدا از . کیفیت هستندمدیریت و مدیریت فرآیند ابعاد موثر بر  مدیریترهبری   تجربی حمایت

برخی  گرچها .یافت شدقابل توجهی  اثرات ،مدیریت یو رویکرد سیستم همدیریت تامین کننداز  ،اخیر مطالعات

با این حال روابط قابل . بحث میکندابعاد مهمترین  مورداین مطالعه در . را تأیید میکنندهمه ابعاد  مطالعات

 نمونه های مختلف و ویژگی های  مودنمطالعات آینده با آز درباید  بر آنها تأکید شدتوجهی که در این نمونه 

 . دیگر مطالعه شوند سازمانی

دارند، تأیید  رهبری مدیریت، بهبود مستمر و مشتری مداری روابط مثبت با عملکرد نوآورانه این را کهمطالعات 

 هب یسیستمرویکرد و  کارکنان مدیریت آندر کنار . تأیید شد مداری مشتری نیز در این مطالعه .میکنند

باید با نمونه های مختلف  TQM به همین دلیل. دادندتحت تاثیر قرار  عملکرد نوآورانه رامثبت  به طور مدیریت

  بر دودر نهایت ما باید . شده مورد مطالعه قرار گیرد نوآورانه جهت روشن شدن روابط بحث فعالیت های برای

 مهم جزء یک به مدیریت به عنوان یرویکرد سیستم ابعاد. (نوآوریکیفیت و ) عملکرد تأکید کنیم شاخص

TQM با توجه به یافته های این عملکرد برای بهبود  هامهم ترین فعالیت بهباید  هاشرکت بنابراین .شناخته شد

، این مطالعه شامل برخی از نقاط قوت و محدودیت های دیگر تجربی تحقیقمانند هر  . اهمیت دهند مطالعه
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 ممکن است که، از یک ناحیه به دست آمده می تواند این باشد که نتایج ،ین محدودیتاول. روش شناختی است

. متفاوت باشددر شرایط مختلف فرهنگی، محیطی و سیاسی ، برای شرکت های واقع در مناطق مختلف نتایج

، مطالعات است (یگزارشخود )یکسان با استفاده از روش  داده هاجمع آوری یک محدودیت دیگر این مطالعه 

  .دناستفاده کناز روشی غیر از این  ندآینده می توان
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