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Introduction: Nowadays, the global market has become a highly competitive place 

where both quality and innovation play vital roles in the survival of companies. 

Companies can improve their competitiveness by increasing their innovation. 

Competitive advantage and organizational performance can be improved by the 

institutionalization of innovation in organizational culture. So far, very few studies 

have examined the relationships among the dimensions of innovation and different 

aspects of a company's performance and, in particular, competitiveness. Previous 

studies have not examined the concepts of competitiveness and innovation 

performance in the textile industry; therefore, the scale of competitiveness and 

innovation performance in these studies does not provide an accurate picture of the 

status of these variables in the industry. In addition, most previous studies have not 

explicitly addressed the performance of product and process innovation. Despite the 

research view that quality management practices improve performance in areas such 

as innovation and business, there is no complete research that covers the quality 

management, innovation performance and competitiveness of companies in the 

textile industry. 

Given that the textile industry in the world is an industry with intense competition 

and the active presence of large transnational corporations, competition in it goes 

beyond the national borders of countries and puts a lot of competitive pressure on 

companies active in this field. The textile industry is one of the most important and 

influential components of a country's economy, which has undoubtedly faced 

several challenges due to the globalization of the economy, including lack of 

competitiveness. Obviously, in such a situation, in order to maintain the position and 

create added value for customers, companies active in the textile industry are forced 

to improve their quality and ability to innovate. Therefore, considering the 

importance of competitiveness in today's competitive economy, the purpose of this 

study is to find whether total quality management and innovation performance have 

significant impacts on the competitiveness of companies in the textile industry. 

Methodology: The present study is an applied research work in terms of purpose 

and a type of descriptive-correlative study in terms of data collection and analysis. A 

standard questionnaire was used to measure the impact of total quality management 

on firm competitiveness by the mediating role of product and process innovation. 
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The statistical population of the study consisted of the firms active in the textile 

industry. The available sampling method and Cochran's formula were used to obtain 

the sample size. Structural equation modeling was also used to test the research 

hypotheses and examine the relationships among the latent factors. 

Results and Discussion: The significant coefficients obtained for total quality 

management with product innovation, process innovation and competitiveness are 

6.81, 7.94 and 5.41, respectively. Therefore, TQM has a significant impact on 

product innovation, process innovation and competitiveness. The coefficients of 

significance for product innovation and process with competitiveness are 7.75 and 

6.54, respectively. Therefore, product and process innovation has a significant effect 

on competitiveness. The significant coefficient obtained for the indirect effect of 

TQM and competitiveness through the mediating variables of product innovation 

and process innovation is 52.77 and 51.92, respectively. Therefore, TQM has a 

significant effect on competitiveness. As a result, the mediating role of product 

innovation and process innovation in the above two variables is proved.  

Conclusion: Quality management is considered as a precondition and a basis for 

product and process innovation in order to have real competitiveness. To improve 

their competitive position in the market, companies must focus on developing strong 

competitive capabilities. This study provides evidence for a relationship between 

two sources of competitive advantage, namely quality management and product and 

process innovation. In particular, quality management practices, such as leadership 

and top management support, training and participation of employee, information 

and learning, process management, and customer focus, enable companies to 

innovate in products and processes. Innovation performance strategy has been one of 

the main drivers of company competition that should be implemented as an integral 

part of a business strategy. Therefore, companies should focus on improving product 

innovation and process innovation to improve their business performance and 

competitiveness. The globalization and the rapid development of technology have 

made innovation a key factor in the success of international business. Innovation is 

the source of competitive advantage in international markets and is a vital predictor 

of a company's export performance. It is essential to improve competitiveness in 

international markets, enabling companies to take advantage of economic benefits 

and overcome the size constraints of domestic markets.  

Keywords: Total management quality, Competitiveness, Product innovation, 

Process innovation, Textile industry strategic plan. 
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 بر فرآيندی نوآوری و محصول نوآوری با جامع کیفیت مديريت تأثیر

 شرکت پذيریرقابت
دانشگاه  ،پسادکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصادپژوهشگر ، مهدی دهقانی سلطانی

 تربیت مدرس، تهران، ایران

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ،استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد ، 1عادل آذر

 11/40/1099تاریخ پذیرش:                                                                                                  01/41/1099تاریخ دریافت: 

 چکیده

پذیری بین رقابت در دنیای امروز، توسعه بازار صنایع نساجی از یک سو و افزایش

ها را ترغیب نموده تا به توقع مشتریان از سوی دیگر، این شرکت های نساجی وشرکت

بازارهای متحول امروزی اقدام در  پذیریرقابتارتقای کیفیت کاالی خود و دستیابی به 

 پذیریرقابت. پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر نمایند

نساجی  فعال صنعتهای در میان شرکت فرآیندیو  محصولاز طریق نقش میانجی نوآوری 

ها، دادهاز نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری  حاضر تحقیق .انجام پذیرفته است

 در صنعتهای فعال مشتمل بر شرکت ،جامعه آماری باشد.پیمایشی می -از نوع توصیفی

پرسشنامه استاندارد که برای روایی آن از روایی صوری و  054نساجی بود که تعداد 

گیری همچنین برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده بود، به شیوه نمونه

پرسشنامه مورد تحلیل  515ها توزیع شد که از این تعداد تنها میان شرکتتصادفی ساده در 

برای بررسی  ادالت ساختاری مبتنی بر کواریانسقرار گرفت. از رویکرد مدلسازی مع

دهد، مدیریت کیفیت جامع بر ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان میفرضیه

ثیر مثبت معناداری دارد، همچنین نوآوری أت فرآیندیو  محصول، نوآوری پذیریرقابت

 .دارد پذیریرقابتثیر مثبت معناداری بر أنیز ت فرآیندیو  محصول
 

پذیری، نوآوری محصول، نوآوری فرآیندی، ، رقابتجامع مدیریت کیفیت کلیدی: کلمات

 .برنامه راهبردی صنعت نساجی
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 مقدمه

در آن هر دو عامل کیفیت و  که است یاآشفته کامالً رقابتی مکان بازار جهانیامروزه 

(. 5415و همکاران،  1کنند )زنگها بازی مینوآوری، نقشی حیاتی در بقای شرکت

پذیری خود را بهبود د رقابتنتوانها به واسطه افزایش میزان نوآوری خود میشرکت

(. با نهادینه شدن نوآوری در فرهنگ 5442، 5؛ هونگ5414د )لیائو و وو، نبخش

، 0انی، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی، بهبود خواهند یافت )گوندی و همکارانسازم

کنند که نوآوری تنها در ( نیز بیان می5441) 0(. مارتینز کاستا و مارتینز لورنته5411

وکار، مفید و سودمند خواهد بود که از طریق اجرا و صورتی برای یک کسب

ساز ایجاد صول مدیریت کیفیت زمینهاجرای ا ؛باشدسازی مدیریت کیفیت پیاده

بسیاری از عوامل داخلی الزم برای نوآوری شرکتی در سطح مورد نیاز و الزم 

 . (5419، 5ساهوخواهد شد )

های مختلف مطالعات بسیار کمی به بررسی رابطه بین ابعاد نوآوری و جنبهاز طرفی، 

( و به ویژه، 5414، 0؛ هاشی و استجکیک5411عملکرد یک شرکت )گوندی و همکاران، 

پذیری و مفاهیم رقابت بررسی مطالعات قبلی به همچنیناند. پذیری پرداختهرقابت

پذیری و عملکرد اند؛ لذا مقیاس رقابتعملکرد نوآوری در صنعت نساجی نپرداخته

نوآوری در این مطالعات، بازنمای دقیقی از وضعیت این متغیرها در صنعت مذبور 

الوه بر این، در اغلب مطالعات قبلی به طور واضح، به عملکرد نوآوری کند. عارائه نمی

های رغم این دیدگاه پژوهشی که رویهعلی. محصول و فرآیندی پرداخته نشده است

وکار هایی مانند نوآوری و نتایج کسبمدیریت کیفیت به بهبود عملکرد در حوزه

هیچ تحقیق کاملی که  (،5440، 2؛ کیناک5440انجامد )هوآنک و همکاران، می

پذیری شرکت در صنعت نساجی و رقابتنده مدیریت کیفیت، عملکرد نوآوری دربرگیر

 باشد، وجود ندارد. 

صنعت نساجی در جهان، صنعتی با رقابت فشرده و از سوی دیگر، با توجه به اینکه 

های بزرگ فراملیتی است؛ در نتیجه رقابت در صنعت نساجی حضور فعال شرکت

                                                           
1. Zeng 
2. Liao & Wu; Hung 
3. Gunday 
4. Martinez-Costa & Martinez-Lorente 
5. Sahoo 
6. Gunday; Hashi & Stojcic  
7. Kaynak 



 
   5  ...فرآيندی نوآوری و محصول نوآوری با جامع کیفیت مديريت تأثیرو عادل آذر/ سلطانی  دهقانی مهدی

های فعال در رود و فشار رقابتی زیادی بر شرکتاز مرزهای ملی کشور می فراتر

در  (.1090کند )برنامه راهبردی وزات صنعت، معدن و تجارت، این حوزه وارد می

، یکی از مسائل مهم  که این صنعت با آن مواجه است، نساجیبرنامه راهبردی صنایع 

الملی و عدم ر مقایسه با رقبای بینداین صنعت  هایشرکتپذیری رقابت در ناتوانی

)برنامه راهبردی وزات صنعت،  است و دسترسی به مواد اولیه با کیفیت نوآوری

سازی و توسعه سریع فناوری به رقابت ، جهانیاز طرفی. (1090معدن و تجارت، 

 5(. ابرین5454، 1اند )کالما و سودرالمللی منجر شدهفزاینده و شدید در تجارت بین

المللی، ماهیتی پویا داشته و ( بر این باور است که پارادایم جدید رقابت بین5454)

وکار بر ظرفیت های موفق در کسبمبتنی بر نوآوری است و مزیت رقابتی شرکت

رسیدن به . (5410، 0ها استوار است )سیگاالس و اکونومونوآوری و بهبود آن

المللی و بهبود کارایی اقتصاد بین ساز دسترسی به بازارهایتوانمندی رقابتی زمینه

-در سطح بین پذیری و ورود به عرصه رقابتداخلی است که از طریق افزایش رقابت

هایی که در المللی با توجه به قابلیتگردد و دستیابی به بازارهای بینالملل محقق می

(. صنعت نساجی به 1090فیض و همکاران، گردد )حاصل می ،کشور وجود دارد

که بدون تردید با  استثر بر اقتصاد کشور ؤوان یکی از صنایع با اهمیت و معن

شده مواجه پذیری از جمله عدم رقابت های متعددیجهانی شدن اقتصاد با چالش

 ؛ مشخص است که در چنین وضعیتی، به منظور حفظ جایگاه و ایجاد ارزشاست

جبورند تا به بهبود های فعال در صنعت نساجی مافزوده برای مشتریان، شرکت

مبادرت ورزند )برنامه راهبردی وزات صنعت، معدن و تجارت،  کیفیت و نوآوری

پذیری در شرایط اقتصاد رقابتی امروز، با توجه به اهمیت رقابت بنابراین. (1090

که آیا مدیریت کیفیت جامع و عملکرد  استسؤال  هدف پژوهش حاضر پاسخ به این

 صنایع نساجی تأثیر معناداری دارد؟  های فعالرکتش پذیرینوآوری بر رقابت

 

 پژوهشمبانی و پیشینه  

 .در این قسمت به بررسی مبانی نظری پژوهش پرداخته شده است
 

                                                           
1. Calma & Suder 
2. O'Brien 
3. Sigalas & Economou 
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 جامع های مديريت کیفیترويه

شود که رخ دادن تعریف می یمند و تضمینمدیریت کیفیت به عنوان روشی نظام

(. 5410، 1کند )انوابوئزام شده را سازماندهی میریزی انجها مطابق با برنامهفعالیت

تک مدیریت کیفیت مبتنی بر فلسفه مدیریت جامع بوده و بر بهبود مستمر تک

های (. رویه5440یندهای یک شرکت از طریق تغییر سازمانی تمرکز دارد )کیناک، آفر

کنند هایی ضروری برای یک شرکت اشاره میمدیریت کیفیت به آن دسته از فعالیت

 شوندکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم به بهبود کیفیت و عملکرد رقابتی آن، منجر می

های ایجاد محصوالت با کیفیت با کمک شناسایی و بهبود و از طریق اتخاذ استراتژی

، 5دونیت و همکارانشود )یند تولید، محقق میآهای حیاتی در فرها و فعالیتلفهؤم

کنند مدیریت کیفیت باید به واسطه بهبود ( بیان می5411) 0. اکبال و همکاران(5419

های مدیریت به جای ایجاد محصوالت و خدمات بهتر محقق شده و به طور عمده رویه

یابد. بهبود فرآیندها عالوه بر بهبود کیفیت های سازمانی بستگی میبه کیفیت ورودی

و همکاران،  0)الیرانجامد وری و سودآوری شرکت میمحصول به افزایش بهره

تولید محصوالت با کیفیت از جمله موضوعات مطرح در کسب مزیت رقابتی  (.5410

هایی که کیفیت را بهبود ها باید بر طراحی استراتژیپایدار است و در نتیجه، شرکت

 (5411) 0یوسف و یوسف (.5415و همکاران،  5بخشند، بیشتر تمرکز کنند )بایتینیمی

یند، مدیریت منابع انسانی، اطالعات کیفی و روابط با آری، مدیریت فرکنند رهببیان می

های مدیریت کیفی بر عملکرد شرکت تلقی ثرترین رویهؤکنندگان از جمله ممینأت

ریزی ( رهبری، برنامه5411) 2های فردوسی و همکارانشوند. بر طبق یافتهمی

و مدیریت فرآیند؛  کارکنان استراتژیک، تمرکز بر مشتری، تحلیل اطالعات، مدیریت 

( 5441) 1به باور پراجوگو و هنگ آیند.های اصلی مدیریت کیفیت به حساب میرویه

های اصلی مدیریت کیفیت عبارتند از: تمرکز بر مشتری، مدیریت تحقیق و لفهؤم

( 5440کنندگان، اما پراجوگو و سوهال )مینأیند و مدیریت تآتوسعه، مدیریت فر

ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، مدیریت دانش، مدیریت منابع رهبری، برنامه

                                                           
1. Nwabueze 
2. Donate 
3. Iqbal  
4. Iyer 
5. Battini 
6. Youssef & Youssef 
7. Ferdousi 
8. Prajogo & Hong 
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در  کنند.های اصلی مدیریت کیفیت بیان میلفهؤانسانی و مدیریت فرآیند را به عنوان م

یند به پنج رویه عمومی متمایز منجر شد که عبارت بودند از: آاین مطالعه، این فر

اطالعات و »، «ارکت کارکنانآموزش و مش»، «رهبری و پشتیبانی مدیریت ارشد»

ها که به طور بندیاین دسته«. تمرکز بر مشتری»و « مدیریت فرآیند»، «یادگیری

های مدیریت کیفیت شناسایی شده در شوند، اکثر رویهجداگانه در ادامه شرح داده می

 گیرند. را در بر میمبانی نظری 

ثر ؤهبری مهمترین عامل مدر بسیاری از مطالعات ر رهبری و حمايت مديريت ارشد:

(. میزان اهمیت و 5415و همکاران،  1شده است )اویمعرفی  بر عملکرد شرکت 

دهد، در سازی یک محیط کلی کیفی از خود نشان میحمایتی که مدیریت به پیاده

موفقیت و رسیدن به مدیریت کیفیت بسیار حیاتی است؛ رهبری و مدیریت ارشد، 

ثر بر ایجاد اهداف کیفی، تخصیص ؤهای مو رویه نقشی محوری در تشویق رفتار

 (.5419ساهو، کنند )منابع، ارزیابی عملکرد کیفی و بهبود کیفیت، بازی می

یند نوآوری، آرهبر شرکت، مسئول ایجاد محیط و فرهنگ مناسب نوآوری، پرورش فر

استفاده از مدیریت کیفیت و مدیریت مالی و همسویی راهبرد فعلی با استراتژی 

(. مدیریت 5414، 5وآوری با هدف دستیابی به عملکرد بهینه است )درویتسویتیسن

کند: انگیزه کارکنان برای بهبود مستمر، یادگیری، های زیر را بازی میارشد نقش

مین کنندگان، روابط با أنوآوری، آموزش، برقراری ارتباط با کارمند، مدیریت کیفیت ت

(. عالوه بر این، رهبری، مسئولیت 5415ران، مشتریان و طراحی محصول )کیم و همکا

ی و حمایت از تمرکززدایی مراتب سازمانکاهش فاصله بین سطوح مختلف در سلسله

 (.5411دار است )اکبال و همکاران، را عهده

های مدیریت آموزش کارکنان عامل مهمی در رویه آموزش و مشارکت کارکنان:

های خالق (. بدون دانش و ایده5415کاران، شود )کافتزوپولوس و همکیفیت، تلقی می

ها، مدیون ند اغلب این نوآوریشدها هرگز معرفی نمیکارکنان، قسمت عمدۀ نوآوری

اورتیز و همکاران، -های خالقانه کارکنان هستند )پردوموایده و زاییدۀ دانش و

خود  ها باید قدردان منحصر به فرد بودن و یکتایی تمامی کارمندانشرکت (.5449

 0هودوویک-ها دست یابند )بابیکهای متفاوت و جدید آنباشند تا به این شکل به ایده

                                                           
1. Ooi 
2. Dervitsiotis 
3. Babic-Hodovic 
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های جدید فقط زاییده خالقیت نیست، بلکه به توانایی (. ایجاد ایده5411و همکاران، 

، 1ها به محصوالت و خدمات جدید نیز نیاز دارد )پاراجوگو و احمدتبدیل این ایده

دهند، آموزش در مورد تمام وظایف و کارهایی که انجام می(. کارکنان باید 5440

بخشد، اشتباهات را ببینند؛ طراحی یک برنامه آموزشی خوب، کار گروهی را بهبود می

کند تا از کارشان رضایت بیشتری کسب کمک می کارکنان  رساند و به به حداقل می

های کیفی سازمان بر سیاستثیری که این أ(. کارکنان از ت5415کنند )کیم و همکاران، 

، 5ها و بهبود مستمرشان دارد، آگاه هستند )سینگایفای نقش، رشد و انگیزه آن

مدیریت کیفیت بر آموزش شغلی  ی(. به طور خاص، رویکردهای استانداردها5441

مناسب کارکنان و همچنین آگاهی و توانمندسازی به موضوعات کیفی تمرکز دارند 

 (.0544، 0)سینگ و اسمیث

کنند اطالعات و یادگیری ( بیان می5445و همکاران ) 0جرز گومزاطالعات و يادگیری: 

سازمانی، توانایی شرکت در پردازش دانش و اصالح رفتار خود با هدف بروز 

های شناختی جدید و تحقق بهبودهای عملکردی است. اطالعات و یادگیری موقعیت

یندی و حل آحداقل رساندن تغییرات فرهای شرکت، به نقش مهمی در توسعه قابلیت

(؛ و شامل کسب و تسهیم اطالعات در 5410کنند )ایایر و همکاران، مسئله بازی می

های وریامورد نیازهای مشتری، تغییرات بازار و اقدامات رقبا و همچنین توسعه فن

و همکاران،  5شود )کاالنتونهجدید برای ایجاد محصوالت جدید برتر از رقبا می

های ها باید به تعالی توان یادگیری برسند تا قادر به تحلیل فعالیت(. شرکت5445

اندازی محصوالت و همچنین کسب دانش جدید موفق و ناموفق خود در توسعه و راه

های جدید جلب مشتریان را پیدا کنند وری دست یابند و راهشوند، تا بتوانند به بهره

 (. 5410و همکاران،  0)منفردا

منظور از فرآیند در واقع روال تبدیل ورودی )منابع( به خروجی )کاال  ريت فرآيند:مدي

ها برای ها و تالشو خدمات( است و مدیریت فرآیند به معنای هدایت همه فعالیت

ها انجام وظایف مشترکی است که باید از طریق هماهنگی و یکپارچگی همه فعالیت

                                                           
1. Prajogo & Ahmed 
2. Singh 
3. Singh & Smith 
4. Jerez-Gomez 
5. Calantone 
6. Manfreda 
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ترین عامل (. فناوری معموالً، مهم5411ان، و همکار 1انجام و محقق شوند )پیسوماس

یند نوآورانه موفق، مستلزم آشود؛ انجام یک فردر مدیریت فرآیند تلقی می

های با های دارای سیستمبرخورداری از تجهیزات و ابزار مناسب است و شرکت

یندهای خود نیاز دارند آهای به روز برای فرآوریکیفیت بیش از بقیه به اتخاذ فن

 (.5415ن، و همکارا وی)ا

هدف نهایی مدیریت کیفیت، جلب رضایت مشتری است؛ طراحی و  تمرکز بر مشتری:

(. 5415سازی هر برنامه کیفیتی باید بر مشتریان متمرکز باشد )اوی و همکاران، پیاده

های دارای باالترین سطح کیفی، سطوحی که رضایت کامل مشتری را برای شرکت

(. یک سازمان باید نیازهای فعلی و 5410یرقابل قبولند )انوابوئز، کنند؛ غبرآورده نمی

ها به عنوان الزامات کل شرکت توجه نآتی مشتریان خود را تعیین و به نیازهای آ

یند تصمیم گیری، به آمحور باید در تمامی مراحل فرهای مشتریسازمانلذا  کند؛ 

را همواره مد نظر قرار دهند  منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکل کیفی، مشتری

. این رویه به دستیابی به مشتریان وفادارتر و عملکرد (5419دونیت و همکاران، )

 .(5441سازمانی باالتر منجر خواهد شد )پراجوگو و همکاران، 

 

 عملکرد نوآوری

های انجام شده های شرکت در نتیجة کوششعملکرد نوآوری، ترکیبی از تمام موفقیت

-های گوناگون نوآوری در شرکت میردن و بهبود دادن و استفاده جنبهبرای نو ک

(، نوآوری در 5441پینهو ) نظرات بر طبق (.1092باشد )دهقانی سلطانی و همکاران، 

های خارجی گرا بوده است؛ با این حال، برای مقابله با آشفتگیمحصول گذشته عمدتاً

تری را برای ، سازمانی و تکنیکیویکرد فرآیندیها باید رو رقابت جهانی، شرکت

( نوآوری را در محصول و 5410) 5نوآوری در پیش بگیرند. گونزالز و چاکون

( و مارتینز کاستا و 5414) 0کنند. ایوانگلیستا و وزانیبندی مینوآوری عمودی طبقه

( نیز نوآوری را به دو نوع نوآوری در محصول و نوآوری 5441مارتینز لورنته )

 کنند. بندی میقسیمیندی تآفر

                                                           
1. Psomas 
2. Gonzalez & Chacon 
3. Evangelista & Vezzani 
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محصوالت یا خدمات جدید »منظور از نوآوری در محصول  نوآوری در محصول:

و همکاران،  1است )لی «معرفی شده برای ارضای نیاز یک کاربر یا بازار خارجی

های های جدید، چرخهوریا(. این نوآوری با تغییر مداوم نیازهای مشتری، فن5415

(. 5411ت جهانی در ارتباط است )گوندی و همکاران، مدت محصول و رشد رقابکوتاه

عالوه بر این، نوآوری در محصول با ایجاد بازارهای جدید یا بهبود محصوالت 

های ها با توجه به درخواستشرکت(. 5415و همکاران،  5موجود همراه است )چانگ

خدماتی مشتریان فعلی و بالقوه، محصوالت یا خدمات را تغییر داده یا محصوالت و 

 سازد تااین امر، شرکت را قادر می (.5411، 0کنند )فورسمنجدید تولید می کامالً

های توزیع پذیری خود را بهبود بخشیده، کانالمشتریان بیشتری جذب کرده، رقابت

(. برای اکثر 5415جدیدی ایجاد کند و رهبری بازار را در دست گیرد )لی و همکاران، 

ار رقابتی، جهانی و به سرعت در حال تغییر، نوآوری در محققان، در یک محیط بسی

محصول؛ یک موضوع حیاتی، مرتبط با رشد اقتصادی و یک مزیت رقابتی محسوب 

لورنته،  -کوستا و مارتینز-؛ مارتینز5414؛ لیائو و وو، 5415شود )لی و همکاران، می

بوده و با  قیمتدر محصول تالش پرریسک و گران نوآوری (.5441؛ پینهو، 5441

ها در نیمه راه چرخه توسعه منقضی کاهش نرخ موفقیت همراه است، زیرا اکثر پروژه

 (. 5440، 0مانند )کورمیکان و اوسولیوانشوند و ناتمام میو از دور خارج می

 «تغییر روش تولید محصوالت یا خدمات»یند آنوآوری در فر نوآوری در فرآيند: 

یند آ(. در اغلب مطالعات، نوآوری در فر5441اران، شود )پراجوگو و همکتعریف می

های تولید را وری و کارایی فعالیتبا توالی و ماهیت فرآیند تولید مرتبط بوده و بهره

در  ،های تولیدسازی عملکرد رویه(. بهینه5445، 5بخشد )گارسیا و کاالنتونهبهبود می

-ها و نرمها، تکنیکرها، رویهه و با منابع، ابزایند قرار داشتآقلب نوآوری در فر

(. 5415؛ کیم و همکاران، 5411های جدید مرتبط است )گوندی و همکاران، افزار

یندها اساساً داخلی و نهادینه هستند و آمحصوالت ساده، قابل تقلید هستند اما فر

ها دشوار است؛ بنابراین، در بلندمدت یک کردن از آن و تقلیدتصویربرداری  بنابراین 

  .(5441شود )پراجوگو و همکاران، از نوآوری در فرآیند، بیشتر منتفع می کتشر

                                                           
1. Li 
2. Chang 
3. Forsman 
4. Cormican & O'Sullivan 
5. Garcia & Calantone 
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 پذيریرقابت

(. موفقیت 5415، 1کند )القداهپذیری، موقعیت شرکت را در بازار تعیین میرقابت

بلندمدت و مزیت رقابتی پایدار شاید تنها زمانی رخ دهد که مشتریان شرکت، به شدت 

ها گیری شرکتاین، مشتریان مهمترین عامل در تصمیماز آن راضی باشند؛ بنابر

(. بهترین راه برای نزدیک شدن به 5442و همکاران،  5شوند )چودهوریمحسوب می

، 0یندها است )اوویانتاریآمشتریان جدید و موجود، بهبود کیفیت محصوالت و فر

های و طرح(. بنابراین، مدیران باید عالوه بر توجه بیشتر به کیفیت محصوالت 5410

هایی وضع کنند که مشتریان مایل به پرداخت آن در ازای نوآورانه محصول، قیمت

پذیری ایش رقابتدر افز «نوآوری»(. نقش 5410های محصول باشند )انوابوئز، ویژگی

تواند آن را ها بسیار حیاتی و موضوعی راهبردی است که هیچ شرکتی نمیشرکت

ارهای کاوش نشده نوظهور، کاهش هزینه تراکنشی و نادیده بگیرد؛ رکود بازار، باز

ایش نوآوری )محصوالت/ خدمات جدید، ها را به افزکاهش موانع تجاری، سازمان

-ها، و غیره( با هدف دستیابی به رقابتوریاآیندها و فنسازی فربهبود مدیریت، بهینه

ن را از ، آشرکت(. میزان نوآوری یک 5449، 0کند )سثی و سثیپذیری تشویق می

پذیری و عملکرد بهتری به دنبال دارد )اوی و رقبای خود متمایز کرده و رقابت

کننده توانایی آن برای پذیری یک شرکت در بازار، منعکسرقابت. (5415همکاران، 

های بازاریابی نوآورانه از طریق روابط کسب و کاری خود است )گوپتا و تصرف ایده

ها ک در کسب و کاری برای رسیدگی موفق به فرصت(. قابلیت شری5454، 5همکاران

 .(5454، 0پذیری بستگی دارد )کنتل و کاسیابه توانایی آن در رقابت
 

 پژوهش پیشینه 

  نوآوری محصول و  مديريت کیفیت جامع

درباره رابطه مدیریت کیفیت با متعددی  ، محققان مطالعات تجربی 5444از اوایل سال 

پراجو و (. 5419، 2، ابوسلیم و همکاران5415)کیم و همکاران، اند نوآوری انجام داده

                                                           
1. Al-Qudah 
2. Chowdhurry 
3. Oviantari 
4. Sethi & Sethi 
5. Gupta  
6. Cantele & Cassia  
7. Abu Salim  



 
 1441 تابستان، هشتمو  ستیشماره ب ،چهاردهمسال  بازرگانی، مديريت کاوشهای نشريه  11

پیچیدگی و ابهام رابطه بین مدیریت کیفیت و نوآوری پی بردند. به  ( 5440سوهال )

(، مدیریت کیفیت جامع یک 5442) 1گونزالز-ویجنده و الوارز-بر اساس نتایج سانتوز

نی باز و پذیرای نوآوری سیستم مدیریتی است که قادر به ایجاد یک فرهنگ سازما

های های دارای سیستمکنند شرکت( بیان می5449و فیگنبائوم ) 5باشد. فیگنبائوممی

تر دارند، فرآیندهای کیفی سریع و سیستماتیکمدیریت کیفی کاراتر، تأکید بیشتری بر 

ها در عرضة محصوالت جدید، دارای توان رقابتی قوی و با ارزش باال زیرا به آن

کند که ( از این مفهوم پشتیبانی می5415های کیم و همکاران )کند. یافتهیکمک م

های مدیریت کیفیت با محصوالت یا اقدامات سازمانی برای ایجاد و بهبود رویه

فرآیندهای نوآوری هم در بازار موجود و هم بازار نوظهور به طور مثبت در ارتباط 

ای کنند که مدیریت کیفیت جامع مجموعه( نیز تأیید می5440است. هوانگ و همکاران )

ها، های آنثیر مثبت دارد؛ بر طبق یافتهأبر نوآوری شرکت ت که ها استاز رویه

یند و مدیریت راهبردی و گشودگی سازمانی، آرهبری و مدیریت مردم، مدیریت فر

( 5440تأثیر مثبتی بر عملکرد شرکت در ارتباط با نوآوری دارند. پراجوگو و سوهال )

دریافتند که مدیریت کیفیت دارای رابطه مثبت و مناسبی با کیفیت محصول و نوآوری 

( در پژوهش خود به این نتیجه دست 1091پنجه )محقر و آتشین در محصول است.

بنابراین  یافتند که مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبت معناداری بر عملکرد نوآوری دارد.

  شود که:مطرح می بر اساس مطالعات فوق، فرضیه زیر

 داری دارد.فرضیه اول: مدیریت کیفیت بر نوآوری در محصول تأثیر مثبت معنی
 

 فرآيند بین مديريت کیفیت جامع با نوآوری  رابطه

شود )لنرتس و نیاز و الزمة نوآوری تلقی میمدیریت کیفیت، از جملة عوامل پیش

و  0ارتیز-؛ پردومو5440ران، ؛ هوانگ و همکا5415: کیم و همکاران، 5454همکاران، 

( بر لزوم تحقیق بیشتر در زمینه یافتن راهی 5410و همکاران ) 0پالم (.5449همکاران، 

های کنند. یافتهکید میأبرای توسعه مدیریت کیفیت با هدف تحریک و بهبود نوآوری ت

 های مدیریتسازی رویهدهد که پیاده( نیز نشان می5441) 5ابرونهوسا و همکاران

                                                           
1. Santos-Vijande and Alvarez- Gonzalez 
2. Feigenbaum 
3.Lennerts et al; Kim; Hoang; Perdomo-Ortiz 
4. Palm 
5. Abrunhosa  
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ای با نوآوری در فرآیند و محصول در ارتباط است. نتایج کیفیت به طور فزاینده

های مدیریت ای از رویهدهد که مجموعه( نیز نشان می5415مطالعة کیم و همکاران )

کیفیت، از طریق مدیریت فرآیند، با انواع نوآوری در محصول و فرآیند، ارتباط مثبت 

ی از این هستند که مدیریت کیفیت با نوآوری ارتباط نتایج مطالعات پیشین حاک دارد.

سازد پذیر میمثبت داشته و به عملکرد عملیاتی و بازار کمک کرده، و شرکت را رقابت

آربونهوسا و همکاران (. 5415، 1کافتزوپولوس و پیسامس؛ 5412نگوین و چایو، )

. آوری تکنیکی دارند( نیز معتقدند که اصول مدیریت کیفیت، ارتباط مثبتی با نو5441)

دهد مدیریت کیفیت ( نشان می1090های پژوهش شول و مزروعی نصرآبادی )یافته

-ثیر مثبت معناداری بر عملکرد نوآوری دارد. بنابراین فرضیه زیر مطرح میأجامع ت

 شود که:

 داری دارد.یند تأثیر مثبت معنیآفرضیه دوم: مدیریت کیفیت بر نوآوری در فر
 

 پذيری رقابتيريت کیفیت جامع با بین مد رابطه

کند که بهبود کیفیت محصوالت با مزیت رقابتی برای یک ( بیان می5410اوینتاری )

سازی سیستم مدیریت کیفیت جامع، محیط شرکت همراه خواهد بود و اجرا و پیاده

(. 5441کند )مارتینز کاستا و مارتینز لورنته، پربار برای توسعه نوآوری فراهم می

سعه ( بر این باورند که بهبود کیفیت بر کاوش و به تبع آن بر تو5449ی و سثی )سث

اقدامات مدیریت کیفیت جامع به گذار است. تمامیثیرأمحصوالت نوآورانه جدید ت

یی و اثربخشی سازمانی و بنابراین بهبود عملکرد اسوی نتیجه نهایی افزایش کار

 0(. مطالعه فن5415، 5دله-واهد بود )ابوپذیری سازمانی خکیفی و افزایش سطح رقابت

دهد که مدیریت کیفیت جامع های تولیدی ژاپنی نشان می( در شرکت5411و همکاران )

گذارد. مدیریت کیفیت ای میالعادهثیر فوقأت پذیریو رقابت بر کسب مزایای رقابتی

زاده مکند )هاشها در زمینه نوآوری ایفا میجامع نقش بسزایی در تمایز شرکت

را  تیفیک تیریمد (5419) 0 جیمنز و همکاران-جیمنز(. 1092خوراسگانی و همکاران، 

محصول  تیفیبهبود مستمر ک تیبر اهمدانند و مرتبط میبنیادین محصول  یبا نوآور

( 5419) دونیت و همکاران کنند.می دیکأت انیها و انتظارات مشترتقاضا مینأدر ت

                                                           
1. Nguyen & Chau; Kafetzopoulos & Psomas 
2. Abu-Doleh 
3. Phan 
4. Jimenez-Jimenez  
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 هایفناوریرسد به به نظر می تیفیکیفیت جامع و کند که مدیریت نکاستدالل می

 یندهایفرآ ایبر بهبود تدریجی محصول  ها عمدتاًآن رای، زباشدموجود متصل 

 . دارندموجود تمرکز 

زمینه قوی پیش کیمدیریت کیفیت جامع(  بر دیکأبهبود مستمر )با ت گر،ید یسو از

کند )ابوسلیم و وارد قبلی فراهم میسازی مدر پیاده تیبا موفق ینوآور برای افزایش

به همراه را  یخاص یایخاص، مزا هاییبه طور معمول، نوآور(. 5419همکاران، 

)چن و  کند، حمایت میشوندمنتفع میها تیبلقا نیکه از ا ییهایاز استراتژو  دارند

ها هنیهز به همراه دارد؛ یاریبس یرقابت یایمزا ی،ندیآفر ینوآور(. 5419، 1همکاران

سطح ، کرده کوتاهرا  لیتحو یهابخشد، زمانرا بهبود می تیفیدهد، کمیرا کاهش 

به حداقل را  زاتیدر کارخانه و تجه یگذارهیسرما ،داده کاهشی انبار را موجود

ی را به دنبال دارد شتریب یریپذو انعطاف داده رییتغی را اقتصاد هایاسیقم ،هرساند

( در تحقیق خود به این نتیجه دست 1090) و همکارانآذر  (.5419، 5)لی و هوآنگ

یافتند که مدیریت کیفیت جامع نقش موثری در ارتقای عملکرد و اثربخشی سازمانی 

 بنابراین: دارد.

 داری دارد.ثیر مثبت معنیأپذیری تفرضیه سوم: مدیریت کیفیت بر رقابت

 

 پذيری شرکتنوآوری محصول و رقابت

ها در و عدم اطمینان محیطی، پیگیری نوآوری به شرکت با توجه به رقابت شدید

(. نوآوری 5415کسب مزیت رقابتی کمک کرده و امری حیاتی است )لی و همکاران، 

شود و ظرفیت نوآوری وکار تلقی میکننده حیاتی در عملکرد کسبیک عامل تعیین

ز آن را ها امکان کسب مزیت رقابتی و پیشبرد پیامدهای حاصل اها به آنشرکت

ها در شرکت(. به طور کلی نوآوری در محصول برای 5412نگوین و چایو، دهد )می

دارد ای فزایندهاهمیت  ا و رشد، ای برای بقی، حیاتی بوده و وسیلهحفظ مزایای رقابت

 (. به همین دلیل، اکثر محققان، پیشنهادات قابل توجهی در مورد5415)لی و همکاران، 

پذیری، ایجاد موانع ورود بتها را به بهبود رقانوآوری، شرکت لذا عملکرد نوآوری 

های توزیع جدید و جذب بر سر راه رقبا، رسیدن به موقعیت رهبری، گشایش کانال

                                                           
1. Chen  
2. Li & Huang 
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(. 5449و همکاران،  1سازد ) مومشتریان جدید برای بهبود موقعیت بازار قادر می

ایش تنوع محصول از طریق دهد که افز( نشان می5440) 5های کوترل و نائولتیافته

مرتبط  شرکتپذیری زار، به طور قابل توجهی با رقابتمعرفی محصوالت جدید به با

کنند که نوآوری در محصول به ( نیز استدالل می5415) 0است. هونسوپن و روئنرم

مین نیازهای مشتریان خود قبل از أکند تا به واسطه درک و تها کمک میشرکت

قابتی دست یافته و خود و محصوالتشان را متمایز کنند. رقبایشان به مزیت ر

ها را به کسب یک مزیت رقابتی پایدار نوآوری در توسعه محصوالت جدید، شرکت

 گیرد که:در نتیجه فرضیه زیر شکل می (.5449سازد )سثی و سثی، قادر می

 د.داری دارپذیری تأثیر مثبت معنیفرضیه چهارم: نوآوری در محصول بر رقابت
 

 پذيری شرکتو رقابت فرآيندنوآوری 

ند و مزیت رقابتی نیز عالوه بر این، اکثر مطالعات به رابطه بین نوآوری در فرآی

کنند که هر دوی نوآوری در ( ادعا می5414اند. ایوانگلیستا و وزانی )اشاره کرده

ت شده بخشند. در همان مطالعه ثابیند؛ عملکرد شرکت را بهبود میآمحصول و در فر

گذارد. گوندی و همکاران ثیر میأکه نوآوری بر عملکرد یک شرکت در بخش تولید ت

کنند که افزایش نوآوری فرآیندی به فروش کلی و صادرات بهتر ( استدالل می5411)

( بر 5414) 0انجامد. تادس و اسادامنجر شده و به افزایش نوآوری در محصول می

برای رشد پایدار و شایستگی جهانی، امری این باورند که نوآوری در فرآیند 

مارتینز ؛ مارتینز کاستا و 5410ضروری است. سایر مطالعات )گونزالز و چاکون، 

یی و نتایج بزرگتری اکنند که نوآوری در فرآیند، کارگیری می( نیز نتیجه5441لورنته، 

های راتژین جایی که عملیات و استآیند از آکند. نوآوری در فرخلق می شرکتبرای 

ریسک و پرهزینه خواهد بود )گونزالز و چاکون، دهد، پرثیر قرار میأشرکت را تحت ت

سازی نوآوری در فرآیند؛ تهیه یک ها از ایجاد و پیادههدف شرکت ، (. بنابراین5410

محصول یا خدمت مطلوبتر برای مشتریان نیست، بلکه ایجاد راهکاری سودآور و 

 شود:ست. بر این اساس، فرضیه زیر مطرح میکیفی برای تولید محصول ا

 .داری داردثیر مثبت معنیأپذیری تفرضیه پنجم: نوآوری در فرآیند بر رقابت

                                                           
1. Mu 
2. Cottrell & Nault 
3. Hoonsopon & Ruenrom 
4. Taddese & Osada 
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 :به این شرح هستندهای ، فرضیهوهای اصلی فرضیه، بنابراین

فرضیه ششم: مدیریت کیفیت جامع از طریق متغیر میانجی نوآوری در محصول بر 

 .داری داردبت معنیپذیری تأثیر مثرقابت

فرضیه هفتم: مدیریت کیفیت جامع از طریق متغیر میانجی نوآوری در فرآیند بر 

 .داری داردپذیری تأثیر مثبت معنیرقابت

در نتیجه الگوی مفهومی پژوهش حاضر متشکل از پنج فرضیه است که در قالب شکل 

 .تدوین گردید 1

 
 مدل مفهومی پژوهش -1شکل

 

 تحقیق شناسیروش

از لحاظ ماهیت، از  های کاربردی واز دیدگاه هدف در زمره پژوهش تحقیق حاضر

جامعه آماری پژوهش گردد. پیمایشی محسوب می –های توصیفی نوع پژوهش

باشد. برای به دست آوردن حجم نمونه نیز از های فعال در صنعت نساجی میشرکت

ه شد. در نتیجه با مشخص گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران استفادروش نمونه

توزیع )به طور متوسط در هر ، پرسشنامه در جامعه 054شدن حجم نمونه، تعداد 

آوری شد و با کنار پرسشنامه جمع 591پرسشنامه( که از این تعداد  0شرکت 

پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار  515های ناقص، تعداد گذاشتن پرسشنامه

-اینکه سطح تحلیل در پژوهش حاضر سطح شرکت میگرفت. در نهایت با توجه به 

های مورد نیاز این دادهسازی شد. شرکت معادل 195پرسشنامه برای  515باشد، 

آوری شد. روایی تحقیق، به وسیله پرسشنامه استاندارد مبتنی بر مبانی نظری جمع

در که پرسشنامه  روایی صوری بررسی شد؛ بدین ترتیب ابزار سنجش با استفاده از

اختیار چند تن از اساتید دانشگاه و خبرگان که در زمینه موضوع مورد مطالعه از 

نوآوری 

 محصول

 پذیریرقابت
 مدیریت کیفیت

  جامع

1H 4H 

2H 

3H 

5H  نوآوری

 فرآیندی
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تخصص الزم و کافی برخوردار بودند، قرار داده شد و نظر آنان در مورد آن دریافت 

شد و اصالحات مد نظر این اساتید لحاظ گردید. پایایی پرسشنامه پژوهش نیز با 

رد آزمون قرار گرفت. در پژوهش حاضر، یک استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مو

نقش پذیری با تبیین رقابتبر  را تأثیر مدیریت کیفیت جامعپرسشنامه استاندارد که 

سنجد، به کار برده شد که متغیرهای آن به صورت زیر می میانجی عملکرد نوآوری

 باشد:می

کائور  هایوهشدر پژ مطالعه، مدل سنجش مدیریت کیفیت جامع مورد استفاده نیا در

این سازه از پنج . است  مورد استفاده یمدل اصل (5419( و ساهو )5419) 1و همکاران

بعد )رهبری و پشتیبانی مدیریت ارشد، آموزش و مشارکت کارکنان، اطالعات و 

شاخص تشکیل شده است که  51یادگیری، مدیریت فرآیند و تمرکز بر مشتری( و 

 1ای به صورت ها از طیف لیکرت پنج گزینهالؤس دهندگان برای پاسخگویی بهپاسخ

 )کامال موافق( استفاده کردند.  5)کامالً مخالف( تا 

 0( و کاری و همکاران5419) 5های هونگ و همکارانبرای عملکرد نوآوری از پژوهش

)کامال  5)کامال مخالف( و  1ای گزینه 5( استفاده شده است که با طیف لیکرت 5419)

شاخص ارزیابی  14دو بعد نوآوری محصول و نوآوری فرآیندی و  موافق( و با

 شدند. 

-پذیری بینپذیری داخلی و رقابتپذیری با چهارده شاخص در دو بعد رقابترقابت

(، کافزوپلوس 5412) 0المللی و با استفاده از پرسشنامه پرزبریتو و بوجورکوئز زاپاتا

 گیری شد. ( اندازه5415) 5و همکاران

 

 های پرسشنامه تحقیقمنابع سوال -1جدول 

 محقق ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 (5419( و ساهو )5419کائور و همکاران ) 192/4 مدیریت کیفیت جامع
 (5419( و کاری و همکاران )5419هونگ و همکاران ) 911/4  عملکرد نوآوری

 (5415وس و همکاران )(، کافزوپل5412پرزبریتو و بوجورکوئز زاپاتا ) 105/4 پذیریرقابت

 

                                                           
1. Kaur  
2. Hong  
3. Carree  
4. Perez Brito & Bojorquez Zapata 
5. Kafetzopoulos   
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های تحقیق و بررسی ( برای آزمون فرضیهSEMاز مدلسازی معادالت ساختاری )

 شود. روابط بین عوامل پنهان استفاده می
 

 های پژوهشيافته

نشان داده شده است. بیشتر دهندگان پاسخشناختی های جمعیتویژگی 5در جدول 

 .ودندها مرد و دارای تحصیالت کارشناسی بنمونه
 

 دهندگانشناختی پاسخهای جمعیتداده -1جدول 

 تحصیالت جنسیت 

 فوق لیسانس و باالتر لیسانس فوق دیپلم و کمتر زن مرد 

 511 512 14 110 009 فراوانی

 52/02 40/09 02/10 10/19 12/14 درصد

 

 .ارائه شده است 0های توصیفی متغیرهای پژوهش در جدول مقادیر شاخص
 

 های توصیفی در خصوص پارامترهای مدل برای متغیرهای پژوهشمقادير شاخص -1جدول 

 بیشینه کمینه کشیدگی چولگی میانه انحراف معیار میانگین متغیر

 91/5 50/4 90/5 49/4- 12/4- 00/1 59/0مدیریت کیفیت جامع

 94/5 20/4 14/5 41/4 10/4- 44/1 44/5نوآوری محصول

 00/5 11/4 04/5 41/4 01/4- 44/1 04/0نواوری فرآیندی

 15/5 00/4 21/5 41/4 55/4- 59/1 00/0پذیریرقابت

 

 ها نرمال است.قرار دارد، توزیع داده -5و  5با توجه به اینکه چولگی و کشیدگی بین 

 1اسمیرنوف -ها از آزمون کلوموگرافبررسی نرمال بودن داده برایهمچنین، 

باشد فرض  45/4سطح معناداری کمتر از  ورتی کهدر صاستفاده شد. در این آزمون 

مورد پذیرش باشد فرض  45/4و اگر سطح معناداری بیشتر از  گرددمیصفر رد 

  .شده است نشان داده 0آزمون در جدول  این . نتایج مربوط بهگیردقرار می
 

 هانتايج نرمال بودن عامل -4جدول 

 پذیریرقابت  آیندینوآوری فر نوآوری محصول مدیریت کیفیت جامع 

 195 195 195 195 تعداد

 K S 915/4 042/1 055/1 900/4آزمون 

 005/4 401/4 400/4 022/4 سطح معناداری

 

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov test 
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 از توزیع دهد که متغیرهای پژوهشاسمیرنوف نشان می -نتایج آزمون کلوموگراف

ساختاری  توان با استفاده از مدلسازی معادالتمی بنابراین. برخوردار هستندنرمال 

 اقدام نمود. تحقیقهای به بررسی فرضیه
 

 ها و مدلآزمون فرضیه

در  LISRELافزار مدل آزمون شده تحقیق با استفاده از مدل معادالت ساختاری و نرم

ارائه گردیده است. با توجه به اینکه معیار ریشه میانگین مجذورات  5 و 1نمودارهای 

و  معیار  5برازندگی، معیار برازش تطبیقیو معیار  401/4برای این مدل  1تقریب

به دست آمد و به این دلیل که  95/4و  90/4، 90/4به ترتیب معادل  0برازش اضافی

برازندگی، معیار  مقدار معیار ریشه میانگین مجذورات تقریب کم و مقدار معیار

است، اعتبار و برازندگی  94/4معیار برازش اضافی نیز باالی  برازش تطبیقی و

(. همچنین با توجه به 5419یید قرار گرفت )فیض و همکاران، أمربوط به مدل مورد ت

محاسبه گردید و  25/5در این تحقیق  0اینکه معیار نسبت کای دو به درجه آزادی

نتایج به دست آمده از مدل . حاکی از برازندگی باالی مدل بود 0تر بودن آن از پایین

ارائه  5های برازش نیز در جدول سایر شاخص ت.معادالت ساختاری قابل اعتماد اس

ندارد و خروجی مدل آزمون شده پژوهش در دو حالت ضرایب استا شده است.

 .ارائه شده است 5و  1نمودارهای ضرایب معناداری در 
 

 های نیکويی برازش مدلشاخص -5جدول 

 نتیجه حد مطلوب بعد شاخص های برازش الگو معیار رديف

 قابل قبول حدود صفر PMR 410/4 هامانده ریشه مجذور 1

 بسیا خوب NFI 95/4 > 94/4 شاخص برازش هنجار شده 5

 بسیا خوب NNFI 90/4 > 94/4 شاخص نرم برازندگی 0

 بسیا خوب RFI 94/4 > 94/4 شاخص برازش نسبی 0

 بسیار خوب AGFI 95/4 > 94/4 یافتهبرازندگی تعدیل 5

 

معادالت ساختاری به همراه ضرایب مسیر و مقادیر نتایج مدلسازی  5در جدول 

های تحقیق گزارش شده است. با استفاده از نتایج ( برای بررسی فرضیهtمعناداری )

                                                           
1. RMSEA 
2. CFI 
3. IFI 
4. X2/df 
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های پژوهش اقدام نمود که توان به بررسی هر یک از روابط و فرضیهمی 5در جدول 

 در ادامه آورده شده است.

 

 
 ستانداردمدل تخمین در حالت ضرايب ا -1نمودار 

 

 
 tمدل تخمین در حالت مقدار  -1نمودار 
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 های پژوهشضرايب مسیر و مقادير معنادار فرضیه -5جدول 

ضریب  مسیر فرضیه
استاندارد 

 )ضریب مسیر(

-ضریب معنی

 (tداری )
سطح 

 معناداری
نتیجه به 

 دست آمده

 مورد تایید 444/4 11/0 02/4 ولوآوری محصمدیریت کیفیت جامع           ن 1

 مورد تایید 444/4 90/2 00/4 مدیریت کیفیت جامع           نوآوری فرآیندی 1

 مورد تایید 444/4 01/5 00/4 پذیریمدیریت کیفیت جامع           رقابت 1

 مورد تایید 444/4 25/2 05/4 پذیرینوآوری محصول           رقابت 4

 مورد تایید 444/4 50/0 00/4 پذیرینوآوری فرآیندی           رقابت 5

 

پس از بررسی و تأیید الگوی پیشنهادی تحقیق با استفاده از مدلسازی معادالت 

ها از شاخص جزئی مقدار آمار ضریب ساختاری، برای آزمون معناداری فرضیه

های تحقیق با ( استفاده شده است. در نتیجه، در آزمون فرضیهTمعناداری )

محاسبه شده در حالت ضرایب که مقدار  هنگامیعادالت ساختاری، بکارگیری مدل م

قرار  ییدأتکمتر باشد، فرضیه مورد  -90/1بیشتر و از عدد  90/1از  معناداری

(. ضریب 1091؛ رجوعی و همکاران، 1091طهماسبی و مزارعی، شاه) گیردمی

وآوری معناداری به دست آمده برای مدیریت کیفیت جامع با نوآوری محصول، ن

باشد. بنابراین می 01/5و  90/2، 11/0پذیری به ترتیب برابر با فرآیندی و رقابت

مدیریت کیفیت جامع، تأثیر معناداری روی نوآوری محصول، نوآوری فرآیندی و 

-پذیری دارد. ضریب معناداری میان نوآوری محصول و فرآیندی با رقابترقابت

باشد. بنابراین نوآوری محصول و می 50/0و  25/2پذیری به ترتیب برابر با 

 پذیری دارد. فرآیندی، تأثیر معناداری روی رقابت

داری و ضرایب مسیری برای بررسی اثرات غیرمستقیم اضرایب معن 0در جدول 

نتایج گزارش شده در این جدول  متغیرهای تحقیق ارائه شده است. با توجه به

 فرآیندیوری آو نو محصولوری توان به بررسی نقش میانجی متغیرهای نوآمی

 .اقدام نمود

 
 اثرات مستقیم و غیرمستقیم نقش میانجی متغیرهای تحقیق -6جدول 

 اثرات متغیر

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم متغیرهای وابسته میانجیمتغیرهای  متغیرهای مستقل ردیف

0 
مدیریت کیفیت 

 جامع
 پذیریرقابت نوآوری محصول

01/5 22/55 11/51 

00/4 15/4 09/4 

2 
مدیریت کیفیت 

 جامع
 پذیریرقابت وری فرآیندیآنو

01/5 95/51 00/52 

00/4 10/4 54/4 
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پذیری از طریق ضریب معناداری اثر غیرمستقیم میان مدیریت کیفیت جامع و رقابت

و  22/55متغیرهای میانجی نوآوری محصول و نوآوری فرآیندی به ترتیب برابر با 

پذیری مدیریت کیفیت جامع، تأثیر معناداری روی رقابت ،باشد. بنابراینمی 95/51

دارد. در نتیجه نقش میانجی متغیرهای نوآوری محصول و نوآوری فرآیندی در تأثیر 

 .گیرددو متغیر فوق، مورد تایید قرار می
 

 و پیشنهادها گیرینتیجه

، به دلیل کیدأتو این است  کید أد تمور المللهای داخلی و بیندر بازار پذیریرقابت

وری ملی و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی پذیری در رشد بهرهتأثیر رقابت

. در دنیای امروز، رمز موفقیت کشورها و افزایش رفاه و استانداردهای زندگی است

ها، توجه به کیفیت و ارتقای آن برای کاالهای تولیدی شرکت است. بسیاری از شرکت

توجه به کیفیت و  اند کهکرده بیان امروزه پژوهشگران و دانشگاهیان از ریبسیا

متضمن  و پذیریرقابت به دستیابی در کلیدی ارتقای آن در کاالها، از جمله عوامل

 .ها استبقای بلندمدت شرکت

با در پذیری رقابتبر  تأثیر مدیریت کیفیت جامعشناخت  در نتیجه، هدف این پژوهش 

در  )نوآوری محصول و نوآوری فرآیندی( عملکرد نوآوری نقش میانجینظر گرفتن 

دهد که مدیریت باشد. نتایج پژوهش نشان میمی در صنعت نساجیهای فعال شرکت

ثیر مثبت معناداری دارد؛ این أکیفیت جامع بر نوآوری محصول و نوآوری فرآیندی ت

جیمنز و -، جیمنز(1092زاده خوراسگانی و همکاران )هاشمهای نتایج با یافته

(، 1090شول و مزروعی نصرآبادی )و  (1092عسگری و دادرس )(، 5419همکاران )

، (5440(، پراجوگو و سوهال )5414(، سدیکگلو و زهیر )5411هآنگ و همکاران )

( همخوانی دارد. 5419و ساهو ) (5419، چن و همکاران )(5419دونیت و همکاران )

ساز برای نوآوری در محصول و فرآیند به منظور ینهشرط و زمپیشمدیریت کیفیت 

ها برای بهبود موقعیت رقابتی خود در بازار شرکت شود.واقعی تلقی می پذیریرقابت

های رقابتی قوی تمرکز کنند. این مطالعه شواهدی در رابطه بین باید بر توسعه قابلیت

و فرآیندی ارائه دو منبع مزیت رقابتی یعنی مدیریت کیفیت و نوآوری محصول 

رهبری و پشتیبانی مدیریت  یعنی های مدیریت کیفیتتر، رویهدهد. به طور خاصمی

یند و تمرکز آرسانی و یادگیری، مدیریت فر، آموزش و مشارکت کارکنان، اطالعارشد
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سازد تا به نوآوری در محصول و فرآیند دست ها را قادر میبر مشتری، شرکت

وکار با هدف یندهای کسبآسازی طراحی فرا هدف بهینهیابند. مدیریت فرآیند ب

 شود.وری، کیفیت و نوآوری سازمانی انجام میافزایش بهره

 اپذیری دارد، این نتیجه بهمچنین مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبت معناداری بر رقابت

لی و هوآنگ ، (5411(، فن و همکاران )5410اوینتاری )های نتایج حاصل از تحقیق

منسوخ به با کمک محصول  تیفیک باشد.همسو می( 1090) آذر و همکارانو  (5419)

ی تبدیل شده و در رقابت ایجاد مزیتدر  یاتیعامل ح کیبه  رقبا و از میان برداشتن

به خصوص  موضوع، نیا کند.ی به شرکت کمک میوکارکسب نبرد دانیدر م حفظ بقا

 هایبازار که به دنبال فعالیت در در حال توسعه یکشورها دکنندگانیتول برای

که فرهنگشان با فلسفه مدیریت  هاییشرکت. ی هستند بسیار مهم خواهد بودالمللنیب

 یشتریدارد، مدیریت کیفیت جامع را اجرا کنند، احتمال ب بیشتری کیفیت جامع مطابقت

 یبازار جهان پذیریرقابت نیمحصوالت و خدماتشان و بنابرا تیفیبهبود ک یبرا

 خواهند داشت.

ثیر مثبت معناداری بر أنیز ت فرآیندیو نوآوری  محصولاز طرفی، نوآوری 

های به در صنعت نساجی دارند که این نتایج به یافته فعالهای شرکت پذیریرقابت

ازار و  ،(5410) صمدو  عزیز، (5419چن و همکاران )های مده از پژوهشآدست 

( 5442هونگ ) ،(5412سیلوا و همکاران ) (،9541، لی و هوآنگ )(5412) 1سیابوسچی

استراتژی عملکرد نوآوری یکی از  همخوانی دارد.( 5415و حاسن و همکاران )

ناپذیر از است و باید به عنوان بخشی جدایی های اصلی رقابت شرکت بودهمحرک

ها باید بر بهبود وکاری، توسعه یافته و اجرا شود. بنابراین، شرکتاستراتژی کسب

وکاری خود و وآوری محصول و نوآوری فرآیندی به منظور بهبود عملکرد کسبن

را به عامل  ینوآور ،یفناور عیو توسعه سر یسازیجهانپذیری تمرکز کنند. رقابت

 کسب مزیتمنبع ی، کرده است. نوآور لیتبد یالمللنیب وکارکسب تیموفق یدیکل

عملکرد  برای یاتیحکننده ییشگویپ کی واست  یالمللنیب یدر بازارها یرقابت

 یدر بازارها پذیریبهبود رقابت یبرا ینوآورشود. شرکت محسوب میصادرات 

های اقتصادی صرفهدهد تا از ها امکان میشرکتبه و  است یضرور یالمللنیب

بنابراین، مدیران باید  کنند.غلبه  یداخل هایاندازه بازار تیمحدود برو شده مند بهره

                                                           
1. Azar & Ciabuschi 
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ها در دستیابی به کید کنند، زیرا این رویهأهای مدیریت کیفیت تاین رویهبه شدت بر 

ای دارند. از طرفی، ایجاد یک فرهنگ مدیریت العادهپذیری اهمیت فوقنوآوری و رقابت

تواند به بهبود نوآوری محصول و فرآیندی منجر شده و به کیفیت در سازمان می

 هبود رقابت و موفقیت بازاری عمل کند.نوبه خود به عنوان یک کاتالیزور برای ب

همچنین مدیریت کیفیت جامع از طریق متغیرهای میانجی نوآوری محصول و نوآوری 

مدیران  در نتیجه پذیری شرکت دارد.فرآیندی تأثیر مثبت معناداری بر رقابت

از طریق محصوالت یا خدمات  ریزی مناسب و اقدامات هوشمندانهبا برنامه توانندمی

تغییر روش تولید محصوالت یا همچنین  د معرفی شده برای ارضای نیاز بازار وجدی

به افزایش رضایت مشتری، کارایی و در نهایت در ارتقای رقابت در بازارهای  خدمات

 دست یابند.داخلی و خارجی 

یید شدن فرضیه اول و دوم تحقیق مبنی بر اینکه مدیریت کیفیت جامع بر أبا توجه به ت

داری دارد، پیشنهاد ثیر مثبت معنیأ)عملکرد نوآوری( ت فرآیندیو  حصولمنوآوری 

 شود:می

در اختیار قرار دادن دانش به روز برای کارکنان  ایبرریزی دقیق و منظمی برنامه -

های مربوط به عملکرد نیز به صورت مداوم و با صورت گیرد و در این زمینه ارزیابی

 صورت پذیرد.کیفیت 

ای رقابتی فعال برای گیری از یک برنامه ارزیابی مقایسهبهره سب برایزمینه منا -

 .نساجی انجام شود های صنعتیسنجش عملکرد در مقایسه با بهترین رویه

 .تعیین نیازهای آموزش و آموزش کارکنان در کیفیت استاندارد انجام شود -

در فرآیند تولید  تیندها و کاهش نوساناآهای آماری به منظور بهبود فراز تکنیک -

 .استفاد شود

فرهنگ بهبود، یادگیری  از کنند ومدیران ارشد به طور فعال تغییرات را تشویق می -

 .در شرکت حمایت کنندو نوآوری 

با توجه به تایید شدن فرضیه سوم تحقیق مبنی بر اینکه مدیریت کیفیت جامع بر 

 شود:یداری دارد، پیشنهاد مثیر مثبت معنیأت پذیریرقابت

 .مد نظر قرار گیرد به صورت فعاالنه و منظم مشتریانشناسایی نیازها و انتظارات  -

قابلیت ایجاد بازار جدید برای محصوالت های الزم در زمینه ریزیحمایت و برنامه -

 .انجام شود جدید
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در راستای دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به  تولید محصوالت با کیفیت و متفاوت -

 .در دستور کار قرار گیرد رقبا

 محصولیید شدن فرضیه چهارم و پنجم تحقیق مبنی بر اینکه نوآوری أبا توجه به ت

داری دارد، پیشنهاد تاثیر مثبت معنی پذیریرقابت)عملکرد نوآوری( بر  فرآیندیو 

 شود:می

 های جدید برای تولید محصوالت جدیددستیابی به فناوری ریزی در راستایبرنامه -

 .های الزم در این زمینه در دستور کار شرکت باشدو آموزش

 در راستای ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان.ارائه محصوالت با کیفیت  -

 یندهای تولیدی اصالحی جدید برای تولید محصوالت یا خدمات.آفر اجرای -

ت فرآیندهای تولیدی اصالح شده برای تولید محصوالت یا خدمات به صور اجرای -

 .تدریجی

شود تا پژوهشگران در مطالعات آتی، بر روی سایر جوامع مانند صنعت پیشنهاد می

اضر را تکرار نمایند؛ پیشنهاد پوشاک و دیگر صنایع وابسته به نساجی مطالعه ح

پژوهی، وضعیت متغیرهای مورد بررسی در های آیندهشود با استفاه از روشمی

و بررسی شود؛ همچنین پیشنهاد  ده تحلیلهای آینصنعت نساجی ایران در سال

ها همانند مصاحبه و وری دادهآهای جمعشود در مطالعات آتی از سایر روشمی

 های ترکیبی استفاده شود.روش
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