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ارزیابی اثر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری شرکت ایران خودرو(شاهد
تجربی :بخش معاونت بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو)
علی مرزبان عباس

آبادی 1

 1کارمند بخش معاونت بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو ،کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

چکیده
تغییرات سریع بازار و کاهش طول عمر محصوالت از چالش های مهم در بازارهای رقابتی هستند که سازمانها را بر آن داشته تا
از نوآوری های فناوری استفاده کنند .اصول کیفیت فراگیر از آموزش شروع و به آموزش ختم می گردد و این آموزش و
بازآموزی باید کلیه پرسنل سازمان را در برگیرد .هدف از مقاله حاضر ارزیابی اثر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری
بخش معاونت بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو بوده است .روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده و در زمره تحقیقات
کاربردی است .جامعهی آماری را مدیران و پرسنل بخش معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو تشکیل داده اند که دارای
تجربه کاری باالی  5سال و تحصیالت کارشناسی و باالتر بوده اند و تعداد آنها  400نفر بوده و بر اساس جدول کرجسی و
مورگان تعداد  196نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند که پرسشنامه بین این افراد بصورت تصادفی توزیع گردید .جهت دریافت
نتایج بهتر تعداد  250پرسشنامه توزیع نمودیم که ازین تعداد222 ،پرسشنامه بدون نقص دریافت شد .نتایج نشان داده است
که متغیرهای تعهد و حمایت مدیریت ارشد ،مسئولیت پذیری و خدمات رسانی ،آموزش ،مشارکت ،به کارگیری آمار و اطالعات
و عوامل فیزیکی تبیین کننده مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت ایران خودرو هستند ،همچنین متغیرهای نوآوری در
محصول/خدمت ،نوآوری در فرایند و نوآوری سازمانی تبیین کننده عملکرد نوآوری در شرکت ایران خودرو می باشند ،ضمن
اینکه ارتباط بین دو متغیر مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری برقرار است.
واژههای کلیدی :مدیریت کیفیت فراگیر ،عملکرد نوآوری ،شرکت ایران خودرو
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 .1مقدمه
امروزه اوضاع رقابتی حاکم بر بازارهای جهانی ،سازمان ها را به اتخاذ راهبردهای مناسب از جمله مدیریت کیفیت فراگیر سوق
داده است .مدیریت کیفیت فراگیر فلسفه مدیریتی نوینی است که برای اولین بار توسط دمینگ و جوران مطرح شد .این نظام
مدیریتی با تمرکز بر سه اصل اساسی مشتری مداری ،مشارکت و بهبود مستمر ،متمایز از سایر نظام های مدیریتی است.
مدیریت کیفیت فراگیر نوعی استراتژی است که می تواند باعث بهبود یادگیری و افزایش مزیت رقابتی سازمانها شود].[1
تغییرات سریع بازار و کاهش طول عمر محصوالت از چالش های مهم در بازارهای رقابتی هستند که سازمانها را بر آن داشته تا
از نوآوری های فناوری استفاده کنند .اصول کیفیت فراگیر از آموزش شروع و به آموزش ختم می گردد و این آموزش و
بازآموزی باید کلیه پرسنل سازمان را در برگیرد .اهداف کلی آموزش در مدیریت کیفیت فراگیر عبارتند از :آشنایی افراد با
وظایف و مسئولیت های خود ،شناخت مشتریان و نیازهای آنها ،ارتقاء سطح دانش افراد و آشنایی آنها با مفاهیم و ابزارهای
مدیریت کیفیت .در ف رآیند آموزش تعیین مسئولیت ها ،تعیین اهداف آموزشی و تعیین نیازهای آموزشی برای کیفیت فراگیر از
موارد اصلی به شمار می روند .در فرآیند مدیریت کیفیت فراگیر ،تصمیم گیری ها باید براساس واقعیت هایی باشند که از طریق
جمع آوری اطالعات و آمار به دست می آیند .این نوع نگرش تحت عنوان مدیریت واقع گرا شناخته می شود .در مدیریت
کیفیت فراگیر به مشکالت توجه جدی می شود .ریشه ها و علل مشکالت شناسایی شده و با مشارکت کارکنان راه حل ها به
دست می آیند .در مدیریت کیفیت فراگیر به راه حل های آنی و برمبنای حدس و گمان توجهی نمی شود و از ابزار الزم برای
جمع آوری و تحلیل داده ها ،ایجاد راه حل ها و اجرای روش های جدید استفاده می شود]  . [2در فرهنگ مدیریت کیفیت
فراگیر( )TQMانسان دارای هدف است و این هدف در راستای اهداف سازمانی است که در آن خدمت می کند ،درعین حال
که در کلیه فعالیت هایی که درجهت د ستیابی به این اهداف صورت می گیرد ،پذیرش تغییرات و بهبود دائمی اهداف و شیوه
های دسترسی به آن نیز مدنظر است .به همین دلیل انسان دائما درحال بهبود اهداف خود در مسیر کسب کمال بیشتر است
که این امر در بطن خود بهبود مستمر مهارت ،دانش و افزایش تعهد کاری را به صورت یک عادت کاری در او زنده نگه داشته و
براثربخشی او می افزاید].[3
در محیط کسب و کار امروزه ،مبنای مزیت رقابتی از کیفیت به نوآوری تغییر یافته است ،نوآوری برای شرکتها امکان انطباق
سریع با تغییرات فراهم مـی آورد و در یـافتن محصوالت و بازارهای جدید به شرکت کمک می کند تا بـا ایـن روش از خـود
در مقابـل ناپایداری های محیطی محافظت کنند ،شرکتهای متعددی که از نوآوری بهره مندند ،سود و سهم بازار آنها افزایش
می یابد ،اما نکته مهم ایـن اسـت کـه یـک شـرکت بـا نـوآوری نمی تواند موفق باشد ،اگر نتواند محصوالت خود را با
استاندا ردهای قابل قبول کیفیت تولیـد کند ،به دلیل اینکه مدیریت کیفیت فراگیر یک راه خوب بـرای بهبـود کیفیـت اسـت و
فرآیند نوآوری را تسهیل می کند]. [4
باتوجه به مواردی که در مورد اهمیت مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری در سازمانهای امروزی بیان شد و با توجه به اینکه بر
اساس نظرات محققان مختلف ،مدیریت کیفیت نه تنها پایه و اساسی مهـم در توسـعه نـوآوری اســت بلکــه کاتــالیزوری
حیــاتی در فرآینــد نــوآوری محســوب مــیشــود ،همچنین با توجه به حجم تولید ،سطح درآمد زایی ،اشتغال و استفاده از
فناوریهای نوین و لزوم همگامی نیروی انسانی با این شرایط ،نوآوری بیش از هر صنعت دیگری در صنعت خودروی کشور
میبایست مورد استفاده قرار گیرد .صنعت خودرو کشور امروز باید با شناخت ظرفیتها و توانمندیهای خود ،ابزار الزم برای
پیشرفت و نوآوری را بهدست آورده و از تکیه بر بازارها و امکانات خارجی بینیاز شود.
با توجه به موارد فوق مسئله اصلی در مقاله حاضر اینگونه مطرح می شود:
آیا مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری در شرکت ایران خودرو تاثیر معنی دار دارد؟

22

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،29آذر 1400

 .2مبانی نظری و پیشینه
مدیریت کیفیت فراگیر
مدیریت کیفیت فراگیر ،نگرشی است که بر مبنای آن ،مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان ،مشتریان و تامین کنندگان
به بهبود مستمر کیفیت که به جلب رضایت مشتری منجر می شود ،می پردازد] .[4در تعریفی دیگر این گونه بیان شـده اسـت
که مدیریت کیفیت فراگیر ،مجموعه ای از فرآیندها و سیستم های مدیریتی است که هدفش کسب رضـایت مشـتری از طریـق
توانمندسازی کارکنان ،دستیابی به درآمد باالتر و هزینه پایین تر می باشد .به طورکلی مـدیریت کیفیـت فراگیـر را مـی تـوان
اینگونه تعریف نمود :م دیریت کیفیت فراگیر ،یعنی اقدام هوشمندانه ،آرام و مستمر که تاثیر هم افزایی در جهت تـامین اهـداف
ســــازمان دارد و در نهایــــت بــــه رضــــایت مشــــتری ،افــــزایش کــــارایی و ارتقــــای رقابــــت در بــــازار خــــتم
می شود]. [5
عملکرد نوآوری
نوآوری به عنوان یک ایده یا رفتار مربوط به یک محصول ،خدمت ،دستگاه ،سیاسـت و برنامـه هـا کـه جدیـد و مـورد پـذیرش
سازمان قرار گرفته است ،قلمداد می شود .نوآوری را باید فرآیندی شامل طرح ایده نو ،کسب دانش الزم از طرق مختلف ،تبدیل
ایده و دانش یا تکنولوژی به محصول یا خدمت جدید و ارائه آن به بازار(مشتری) و پذیرش آن از سوی مشـتری دانسـت .بـا در
نظر گرفتن فشار رقابتی حاکم بر بازار ،اندازه گیری عملکرد نـوآوری از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت و محققـین و کـاربران
نیازمند شاخص های مناسبی برای مطالعه عملکرد نوآوری هستند و در تحقیقات انجام شده ارتباط مثبت بین عملکرد نـوآوری
و عملکرد سازمان اثبات شده است].[6
با توجه به مطالعات انجام شده در رابطه با مدیریت کیفیت فراگیر و یا عملکرد نوآوری به تنهایی یا بصورت ترکیب با مفاهیم
دیگر تحقیقات مختلفی انجام شده ،ولی در مورد ارتباط این دو موضوع باهم نیز مطالعات اندکی در برخی سازمانها شده که در
این قسمت به اختصار بیان نمودیم:
ساهو و یاداو] [1به بررسی مدیریت کیفیت فراگیر در تولیدی های کوچک و متوسط هند پرداختند .هدف این مقاله بررسی
رابطه بین ابعاد مدیریت کیفیت و عملکرد شرکت با مورد مطالعه قرار دادن بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی به عنوان نقطه
ی تمرکز این تحقیق است .عالوه بر این ،شناسایی موانع اصلی در پیاده سازی شیوه های مدیریت کیفیت در بنگاه های کوچک
و متوسط تولیدی از دیگر اهداف این تحقیق می باشد .داده های تجربی از نمونه ای از  12۷شرکت تولیدی در هند به منظور
بررسی اهداف جمع آوری شده است .آزمون مدل ساختاری فرضیه های پیشنهادی تایید میکند که مدیریت کیفیت فراگیر به
طور مثبت با عملکرد تولید مرتبط است.
هنرپور و همکاران] [۷مقاله ای با عنوان مدیریت کیفیت جامع ،مدیریت دانش و نوآوری :یک مطالعه تجربی در واحد های
تحقیق و توسعه انجام داده اند .هدف این مقاله ،بررسی رابطه متقابل بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش و تاثیر آنها
بر نوآوری فرایند و محصول است .داده های مورد نظر از بررسی  190مدیر واحد تحقیق و توسعه در مالزی جمع آوری
گردید .از تحلیل عاملی تائیدی برای ارزیابی روایی و پایایی مدل اندازه گیری استفاده گردید ،و در مرحله بعدی ،برای ارزیابی
مدل تحقیق ،تحلیل ساختاری اجرا گردید .نتایج بدست آمده نشان داد که بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش رابطه
متقابلی وجود دارد .به عالوه ،نشان داده شد که بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش با نوآوری فرایند و محصول ،رابطه
مثبتی وجود دارد .در مورد بحث راجع به ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و نوآوری ،این مطالعه از رابطه مثبت بین مدیریت

23

مجله پژوهش های معاصر در علوم و تحقیقات
سال سوم  ،شماره  ،29آذر 1400

کیفیت جامع و نوآوری حمایت می کند .این مطالعه در میان اولین مطالعاتی جای دارد که مدارک تجربی دال بر رابطه متقابل
بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت دانش ارائه می دهد .تحلیل نشان می دهد که شرکت های تحقیق و توسعه با پیاده
سازی مدیریت کیفیت جامع در کنار مدیریت دانش نه تنها قادر به مدیریت کارآمد فعالیتهایشان هستند ،بلکه همچنین می
توانند کاررا به شیوه ای موثر و نوآورانه انجام دهند.
هاشم زاده خوراسگانی و همکاران] [8به بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهرهوری سبز(مورد مطالعه :شرکت صنایع
ریخته گری ایران) پرداختند .هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری سبز است .جامعه
آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه تصادفی ساده از میان کارکنان ستادی و اجرایی در رده های سرپرستان ،کارشناسان و
رؤسا و مدیران شرکت صنایع ریخته گری ایران در سال  1394به تعداد  115نفر انتخاب گردید .براساس فرمول کوکران حجم
نمونه الزم جهت بررسی این پژوهش 88 ،نمونه بوده که تعداد  90نمونه مورد بررسی قرار گرفت .جدول کرجسی و مورگان نیز
مقدار به دست آمده را تأیید مینماید .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از معادالت ساختاری صورت گرفته که با توجه به
نرمال بودن داده ها در آزمون کلموگروف اسمیرنوف ،از آزمونهای پارامتریک در تحلیل روابط استفاده گردید .در بررسی داده
ها ،پایایی مرکب ،سازگاری درونی و اعتبار درونی مدل ،همچنین روایی تشخیصی در سطح سازه تأیید شد که مثبت بودن
مقادیر در شاخص  CV Comکیفیت مناسب مدل را نشان می دهد و در نهایت شاخص  GOFدر این مدل عدد  0.20۷به
دست آمد .با توجه به سه مقدار  0.25 ، 0.1و  0.36که به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای شاخص  GOFمعرفی
شده است مقدار  0.20۷نشان دهندۀ مطلوبیت کلی و برازش متوسط مدل می باشد .براساس یافته های این پژوهش مؤلفه
مدیریت کیفیت جامع بر بهرهوری سبز تأثیر مستقیم و مثبت دارد.
شول و مزروعی] [2به بررسی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوری :تبیین نقش میانجی یادگیری بین سازمانی پرداختند .با
توجه به اهمیت بحث زنجیره تامین ،سوال اصلی این تحقیق بررسی رابطه این دو متغیر با توجه به یادگیری بین سازمانی می
باشد .این تحقیق از نظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها ،پیمایشی – همبستگی است .جامعه آماری این
پژوهش کارشناسان و مدیران فنی و غیر فنی زنجیره تامین شرکت ساپکو هستند که تعداد آن ها  220نفر می باشند .در این
تحقیق جهت آزمون مدل مفهومی تحقیق از مدل سازی معادالت ساختاری توسط نرم افزار لیزرل ،استفاده شد که نتایج حاکی
از برازش مطلوب مدل بود .نتایج تحقیق بیانگر این است که مدیریت کیفیت فراگیر تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد
نوآوری دارد و یادگیری بین سازمانی در این رابطه نقش میانجی دارد.
ربیعیان و همکاران] [ 5به مطالعه دیدگاه مدیران در خصوص میزان رعایت مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر در بیمارستان
های دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداختند .پژوهش حاضر با هدف سنجش وجود زمینه های اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر در
بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال  1391انجام گرفت .این پژوهش از نوع توصیفی بود که داده ها
طبق متغیرهای موثر بر تحقق مدیریت کیفیت جامع به وسیله پرسش نامه ای روا و پایا سنجش شد و با استفاده از آماره های
توصیفی تجزیه و تحلیل شد .نتایج این پژوهش نشان داد که به ترتیب حیطه های اعتماد محوری و زیبایی محیط باالترین
امتیاز و سرعت ارایه خدمات پای ین ترین امتیاز را به خود اختصاص دادند .نتیجه اینکه در بیمارستان های مورد مطالعه ،میزان
رعایت مولفه های مدیریت کیفیت فراگیر در وضعیت بالنسبه مطلوب قرار دارد .اگرچه نگرش مدیران برای تحقق این سیستم
در بیمارستان ها شرایط نسبتا مطلوبی دارد ،لیکن الزم است با فرهنگ سازی ،آموزش های مرتبط با بهبود کیفیت ،افزایش
تعهد مدیران ،جلب مشارکت کارکنان ،ترویج نوآوری و خالقیت و ارزیابی کیفیت خدمات ،عملکردها و فرایندها را بهبود
بخشید.
شیربگی و همکاران]  [9به ارزیابی مدارس از دیدگاه ذی نفعان بر اساس شاخصه های مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش
پرداختند .هدف از اجرای پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت کیفیت از دیدگاه ذی نفعان مدرسه (مدیران مدارس ،معلمان ،دانش
آموزان و والدین) بر اساس شاخصه های مدیریت کیفیت فراگیر در مدارس متوسطه بود .پژوهش با رویکرد کمی و راهبرد
تحقیقی ارزیابی انجام گرفت .جامعه آ ماری این پژوهش شامل تمامی ذی نفعان مدارس متوسطه شهر کوهدشت بود .روش
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نمونه گیری به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد .با بهره گیری از فرمول کوکران حجم نمونه ای متشکل از  340نفر (184
نفر زن و  156نفر مرد) به دست آمد .از این تعداد  110نفر معلم 28 ،نفر مدیر 115 ،نفر دانش آموز و  8۷نفر از والدین بودند.
جهت جمع آوری داده ها از چک لیست ارزیابی کیفیت بارلوسکی و التون ( )1995استفاده شد که شامل  10مولفه و  95گویه
بود .روش تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی و ضریب آلفای کرانباخ برای آزمون پایایی پرسش نامه به کار رفت .به
م نظور مقایسه دیدگاه مدیران ،معلمان ،دانش آموزان و والدین در مورد وضعیت کیفیت از آزمون های  ،tتحلیل واریانس یک
راهه و آزمون های تعقیبی استفاده شد .نتایج نشان داد وضعیت کیفیت در مدارس شهر کوهدشت بر اساس شاخصه های مکف
از دیدگاه مدیران و معلمان در این زمینه خوب و از دیدگاه دانش آموزان و والدین ضعیف است .بین دیدگاه ذی نفعان مدرسه
تفاوت معناداری وجود داشت .معلمان و مدیران در مقایسه با دانش آموزان ،مدیران در مقایسه با معلمان و نهایتا هم معلمان و
هم مدیران در مقایسه با والدین ،ارزیابی مثبت تری از وضعیت کیفیت بر اساس شاخصه های مکف در مدارس داشته اند.
 .3روش تحقیق
در کلی ترین تقسیم بندی ،روش تحقیق را کتابخانهای و میدانی در نظر گرفتهاند که در تحقیق حاضر از هـر دو ایـن روش هـا
استفاده شده است .با توجه به روشهای چهارگانه دیدگاه تئوریپردازی و ارائه نوآوری  ،چهار روش تحقیق وجود دارد -1 .بسـط
یا بهبود تئوریهای موجود -2 ،مقایسه دیدگاههای تئـوریکی مختلـف -3 ،بررسـی پدیـدهای خـاص بـا اسـتفاده از دیـدگاههای
تئوریکی مختلف ،و  -4باالخره بررسی پدیدهای مستند و تکراری (تحقیقی که قـبال انجـام شـده اسـت) در محـیط و شـرایطی
جدید .که تحقیق حاضر از نوع چهارم است .ضمنا ایـن تحقیـق ،توصـیفی از نـوع پیمایشـی بـوده و از لحـاه هـدف ،در زمـره
تحقیقات کاربردی قرار می گیرد.
جامعهی تحقیق حاضر را مدیران و پرسنل بخش معاونت بازاریابی و فروش ایران خودرو تشکیل میدهند که دارای تجربه کاری
باالی  5سال و تحصیالت کارشناسی و باالتر بوده اند و تعداد آنها  400نفر بوده و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد
 196نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند که پرسشنامه بین این افراد بصورت تصادفی توزیع گردید .جهت دریافت نتایج بهتر تعداد
 250پرسشنامه توزیع نمودیم که ازین تعداد222 ،پرسشنامه بدون نقص دریافت شد .بمنظور معتبرسازی ابزار پرسشنامه ،از
روایی ظاهری(رویه استخراج اجزاء متغیرهای مورد اندازهگیری از ادبیات موضوعی) ،و روایی سازه ای(بومی سازی آن با بهره
گیری از نظرات متخصصان و نیز نمونه ای مقدماتی) استفاده شده است .بر این اساس ارزیابی دو ویژگی اعتبار محتوایی مقیاس
اندازه گیری بصورت قضاوت کیفی بوده است .یعنی پرسشنامه تحقیق حاضر دارای اعتبار محتوا بوده است زیرا اجزاء متغیرهای
مورد اندازهگیری از ادبیات موضوعی تحقیق اخذ شده ،و سازههای پرسشنامه نیز بوسیله اعضاء نمونه آماری بدرستی درک
شدهاند .بدین منظور 5 ،مرحله جهت جمع آوری گویه های مربوط به متغیرها تا طراحی پرسشنامه نهایی انجام شده است
ضمن اینکه شاخص  GFIدر معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار  Lisrelنشاندهنده روایی می باشد باشدکه بیشتر از
 0/90بدست آمده است .در این تحقیق جهت اندازه گیری مدیریت کیفیت فراگیر از  6مولفه و عملکرد نوآوری از سه مولفه
استفاده نموده ایم .
دادههای گردآوری شده از پرسشنامه ها نیز به کمک نرمافزار SPSSو  LISRELتجزیه و تحلیل شده اند .از آزمون آلفای
کرونباخ جهت پایایی و تحلیل عاملی تاییدی(معادالت ساختاری) جهت تبیین مدل استفاده شده است .بمنظور تعیین قابلیت
اعتماد(پایایی) ابزار اندازهگیری نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها باالتر
از  %۷0بدست آمده است:
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جدول شماره ی -1پایایی متغیرها

تعداد متغیرها

آلفای کرونباخ کل

10

0/835

متغیرهای اصلی

متغیرهای فرعی

آلفای کرونباخ

تعهد و حمایت مدیریت ارشد

0/83

مسئولیت پذیری و خدمات رسانی

0/80

آموزش

0/82

مشارکت

0/82

به کارگیری آمار و اطالعات

0/81

عوامل فیزیکی

0/۷9

نوآوری در محصول/خدمت

0/82

نوآوری در فرایند

0/84

نوآوری سازمانی

0/81

مدیریت کیفیت فراگیر

عملکرد نوآوری

 .4یافته ها
در این قسمت مدل معادالت ساختاری ارتباط بین متغیرهای مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری بر اساس خروجی
نرمافزار  Lisrelارائه شد.

نمودار شماره  -1مدل اندازه گیری در حالت معنی داری
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نمودار شماره  -2مدل اندازه گیری در حالت استاندارد

نتایج نشان داده است که متغیرهای تعهد و حمایت مدیریت ارشد ،مسئولیت پذیری و خدمات رسانی ،آموزش ،مشارکت،
به کارگیری آمار و اطالعات و عوامل فیزیکی تبیین کننده مدیریت کیفیت فراگیر در شرکت ایران خودرو هستند ،همچنین
متغیرهای نوآوری در محصول/خدمت ،نوآوری در فرایند و نوآوری سازمانی تبیین کننده عملکرد نوآوری در شرکت ایران
خودرو می باشند ،ضمن اینکه ارتباط بین دو متغیر مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری برقرار است ،زیرا با توجه به نمودار
شماره  ،1عدد آماره تی آنها بیشتر از  1/96است .در حالت تخمین استاندارد بارهای عاملی نشان داده می شود ،هر چه بار
عاملی بزرگتر و به عدد یک نزدیکتر باشد ،یعنی متغیر مشاهده شده بهتر می تواند متغیرهای اصلی را تبیین نماید .جدول زیر
ضریب معناداری و استاندارد متغیرها را به طور خالصه نشان می دهد.
جدول شماره ی -2نتایج حاصل از مدل معادالت ساختاری برای مدل پژوهش

مسیر ارتباط /تاثیر

مدیریت کیفیت فراگیر

استاندارد

معناداری
<1/96

نتیجه

عملکرد نوآوری

0.۷4

۷.38

تایید

از مدیریت کیفیت فراگیر

به

تعهد و حمایت مدیریت ارشد

0.44

6.40

تایید

از مدیریت کیفیت فراگیر

به

مسئولیت پذیری و خدمات رسانی

0.۷3

11.۷9

تایید

از مدیریت کیفیت فراگیر

به

آموزش

0.60

9.20

تایید
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از مدیریت کیفیت فراگیر

به

مشارکت

0.83

14.21

تایید

از مدیریت کیفیت فراگیر

به

به کارگیری آمار و اطالعات

0.5۷

8.55

تایید

از مدیریت کیفیت فراگیر

به

عوامل فیزیکی

0.68

10.83

تایید

از عملکرد نوآوری

به

نوآوری در محصول/خدمت

0.66

-

تایید

از عملکرد نوآوری

به

نوآوری در فرایند

0.3۷

4.53

تایید

از عملکرد نوآوری

به

نوآوری سازمانی

0.۷4

۷.33

تایید
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جدول  -3شاخصهای نیکویی برازش مدل ساختاری

مطلوبیت

مقدار

تایید مدل

6۷/31

تایید مدل

2/58

تایید مدل

0/085

مقدار قابل اتکاء

شاخصها

نام کامل

کای دو ( )χ
2

-

ChiSquare Divided

χ2/df < 3

ChiSquare Divided to Degrees of Freedom

χ2/df

RMSEA ≤ 0.10

Root Mean Square Error of Approximation

RMSEA

تایید مدل

0/94

NNFI > 0.9

Non-Normed Fit Index

تایید مدل

0/93

NFI > 0.9

Normed Fit Index

NFI

تایید مدل

0/94

GFI > 0.9

Goodness of Fit Index

GFI

تایید مدل

0/95

CFI > 0.9

Comparative Fit Index

CFI

تایید مدل

0/96

IFI > 0.9

Incremental Fit Index

IFI

NNFI
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 .5نتیجه گیری و پیشنهادات
مدیریت کیفیت فراگیر ،نگرشی است که بر مبنای آن ،مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان ،مشتریان و تامین کنندگان
به بهبود مستمر کیفیت که به جلب رضایت مشتری منجر می شود ،می پردازد .در محیط کسب و کار امروزه ،مبنای مزیت
رقابتی از کیفیت به نوآوری تغییر یافته است ،نوآوری برای شرکتها امکان انطباق سریع با تغییرات فراهم مـی آورد و در یـافتن
محصوالت و بازارهای جدید به شرکت کمک می کند تا بـا ایـن روش از خـود در مقابـل ناپایداری های محیطی محافظت
کنند ،شرکتهای متعددی که از نوآوری بهره مندند ،سود و سهم بازار آنها افزایش می یابد ،اما نکته مهم ایـن اسـت کـه یـک
شـرکت بـا نـوآو ری نمی تواند موفق باشد ،اگر نتواند محصوالت خود را با استانداردهای قابل قبول کیفیت تولیـد کند ،به دلیل
اینکه مدیریت کیفیت فراگیر یک راه خوب بـرای بهبـود کیفیـت اسـت و فرآیند نوآوری را تسهیل می کند.
با توجه به مباحث فوق و مباحث کاملتری در ابتدای مقاله بحث شد ،مسئله اصلی تحقیق بصورت زیر مطرح گردید:
آیا مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری در شرکت ایران خودرو تاثیر معنی دار دارد؟
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تجزیه تحلیل آماری بوسیله معادالت ساختاری و نرم افزار لیزرل نشان داده است که عدد معنی داری مابین دو متغیر مدیریت
کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری مدیران و کارکنان برابر( )۷.38می باشد و چون این مقدار بزرگتر از  1.96می باشد ،از این رو
این ارتباط مورد تایید قرار می گیرد .از طرفی چون عدد معنی داری به دست آمده مثبت می باشد این اثر مستقیم می باشد.
بنابراین مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبت ،مستقیم و معناداری بر عملکرد نوآوری دارد و می تواند نقش مؤثری در افزایش
عملکرد نوآورانه داشته باشد.
راهکارهای مدیریت جامع کیفیت به منظور ارتقا بازده فرایندهای سازمانی در صنعت و تجارت طراحی شده اند .این تکنیک که
مبتنی بر تئوری مدیریت و رضایت مندی است ،شامل روش هایی برای دستیابی به کارایی ،حل مشکالت ،استانداردسازی و
کنترل آماری ،تعدیل طراحی و سایر جنبه های تجاری و فرایندهای تولید می باشد .کمبود یا فقدان تعهد مدیریت ،بیم از
تحول آفرینی ،مقاوت در برابر تغییرات فرهنگی و درک و اجرای نادرست یا سرباز زدن از اجرای این نگرش از جمله موانع عمده
و علل اساسی موفقیت  TQMاست که حتی االمکان باید به وسیله انجام اقداماتی چند برطرف شوند .مثال به وسیله آموزش
مستمر و مداوم نیروی انسانس و آموزش مهارتهایی در راستای انعطاف پذیری و پذیرش تغییر میتوان بخشی از این دست
اندازها و اسباب ناکامی را از ماین برد یا به حداقل کاهش داد .بنابراین میتوان چنین استدالل نمود که بکارگیری مدیریت
کیفیت فراگیر یک فرهنگ و سیستم سازمانی را ایجاد می کند که باعث ترویج نوآوری
می شود.
بنابراین به مدیران در جهت عملکرد بهتر سازمان پیشنهاد می گردد:
 توجه به کیفیت کاری در سازمان( توجه به کیفیت کاری در سازمان اگرچه ابتدا هزینه هایی را بـرای سـازمان ایجـاد
می کند ولی در نهایت موجب پیشرفت چشمگیر اقتصادی و ایجاد توانایی رقابتی باال می شود).
 ایجاد محیط مدیریتی مناسب و کارآمد(مدیران ارشد در قبال مدیریت کیفیت یک سازمان مسئول هسـتند ،درنتیجـه
تعهد آنها برای موفقیت در بهبود کیفیت یک سازمان بسیار حیاتی است).
 ایجاد تیم هایی به منظور تحلیل و یافتن راه حل های مواجهه با مشکالت کیفیتی( به عبارت دیگـر هنگـام رویـارویی
یک سازمان با مشکالت پیش بینی نشده ،این تیم می بایست دالیل ایجاد مشکل را ریشه یابی کرده و راه حـل هـایی
را بمنظور مقابله با آن ارائه دهد).
 رویه ها و سیستم های سازمانی می بایست تسهیل کننده نوآوری در شرکت ایران خودرو باشند.
 بکارگیری روش های علمی توسط مدیریت ارشد برای نظارت بر کیفیت و شناسایی حوزه های بهبود کیفیت
 مدیریت ارشد به شدت کارکنان خود را به مشارکت در فرایند خدمات تشویق نماید.
 موضوع کیفیت خدمات در جلسه مدیران سازمان به طور مستمر تکرار گردد.
 کارکنان باید به طور منظم آموزشهایی در مورد روش ها و مفاهیم کیفی دریافت کنند.
 نتایج کار کارکنان به منظور ارتباط بهتر با ارباب رجوع مورد بررسی قرار گیرد.
 افراد سازمان به طور مستمر نتایج فعالیتهای خود را بررسی نموده و اشتباهات خود را رفع کنند.
 مخابرات استان مازندران فرایند کسب وکار خود را به صورت مداوم بهبود بخشد .
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