
 Journal of International Business Administration                   المللیمدیریت کسب و کارهای بین

 دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

  99، تابستان 2سال سوم، شماره 

         22 – 1ص 

 وآورینقش میانجی عملکرد نبا تبیین  بر مزیت رقابتی تأثیر مدیریت کیفیت جامع

  *های صادرکننده در صنعت پوشاکشرکت

 2*و عادل آذر 1مهدی دهقانی سلطانی

   09/01/1399تاریخ دریافت: 
   27/02/1399تاریخ پذیرش: 

 چکیده 
ای ها برای ورود به بازارههای اولیه شرکتگامترین امروزه دستیابی به مزیت رقابتی به عنوان یکی از مهم

لمللی اشود. از طرفی، با بینالمللی و موفقیت در این بازارها محسوب میهای بینجهانی و گسترش فعالیت
 . در دنیای امروز، توسعه بازارشدن روزافزون اقتصاد جهانی، توجه به مزیت رقابتی افزایش پیدا کرده است

ر، این توقع مشتریان از سوی دیگ های پوشاک وپذیری بین شرکترقابت سو و افزایشصنایع پوشاک از یک 
ها را ترغیب نموده تا به ارتقای کیفیت کاالی خود و دستیابی به مزیت رقابتی در بازارهای متحول شرکت

قابتی ر. پژوهش حاضر با هدف مطالعه و بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر مزیت امروزی مبادرت ورزند
ننده های صادرکاز طریق نقش میانجی عملکرد نوآوری )عملکرد نوآوری تدریجی و بنیادین( در میان شرکت

تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش تحقیق و نحوه گردآوری  .صنایع پوشاک انجام پذیرفته است
ود های فعال صادرکننده پوشاک بکتجامعه آماری مشتمل بر شر باشد.پیمایشی می -ها، از نوع توصیفیداده

پرسشنامه استاندارد که برای روایی آن از روایی صوری و همچنین برای پایایی آن از ضریب  250که تعداد 
ه از این ها توزیع شد کگیری تصادفی ساده در میان شرکتآلفای کرونباخ استفاده شده بود، به شیوه نمونه

سازی معادالت ساختاری مبتنی بر کواریانس یل قرار گرفت. از رویکرد مدلپرسشنامه مورد تحل 212تعداد تنها 
(LISRELبرای بررسی فرضیه ) ها و تأیید مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است. نتایج به دست آمده

دهد، مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی، عملکرد نوآوری تدریجی و بنیادین تأثیر مثبت معناداری نشان می
 رد، همچنین عملکرد نوآوری تدریجی و بنیادین نیز تأثیر مثبت معناداری بر مزیت رقابتی دارد.  دا
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 مقدمه 
ی که به داشررتن مدیریت کیفیت عالی در سررط  های ژاپندر حال حاضررر تیررعیر قدرت رقابتی اکثر شرررکت

ای و چینی که به سرررعت در حال های کرهجهانی معروف بودند، به همراه افزایش چشررمگیر قدرت شرررکت 
(. موفقیت 2020، 2را متزلزل کرده اسرررت )عباس 1نوآوری هسرررتندع اعتماد به فلسرررفه مدیریت کیفیت جامع

اغلب به پیشنهادات  3ترونیک، نینتندو، نوکیا، سامسونگ، تاتا و تویوتاجی الکو، الامهای جهانی مانند بیشرکت
ها در استفاده از تحقیق و توسعه برای توسعه محصول نسبت داده نوآورانه محصول و رویکرد سیستماتیک آن

(. نوآوری منبع مهم کسرب مزیت رقابتی در عصرر اقتصراد دانشری است )پراجوگو و     2009، 2شرود )کلوین می
اندع اما برند، سود و سهم بازار خود را افزایش دادههای متعددی که از نوآوری سود می(. شررکت 2002، 5احمد

نکته مهم اینجاست که یک شرکت اگر نتواند محصوالتی مطابق با استانداردهای کیفی قابل قبول تولید کند، 
ها بر اثرات مثبت (. در پژوهش0202، 2تواند صرررفاب با نوآوری خود به موفقیت برسررد )لنرتس و همکاران نمی

مدیریت کیفیت جامع بر مزایای رقابتی توسر  اکثر محققان و همچنین مطالعات تجربی تأکید شرده استع با   
ع 2012اند )اکبال و همکاران، به بررسررری مدیریت کیفیت جامع و مزیت پرداخته های کمیاین حال، پژوهش

(ع از طرفی 2019، 7ع سرراهو2019ع دونیت و همکاران، 2012ع یوسررر و یوسررر، 2012فردوسرری و همکاران، 
اندع لذا مقیاس مزیت مطالعات قبلی به مفاهیم مزیت رقابتی و عملکرد نوآوری در صررنعت پوشرراک نخرداخته 
کند. عالوه بر این، در رقابتی در این مطالعات، بازنمای دقیقی از وضعیت مزیت رقابتی در این صنعت ارائه نمی

عات قبلی به طور واض ، به عملکرد نوآوری تدریجی و عملکرد نوآوری بنیادین پرداخته نشده و در اغلب مطال
عملکرد نوآوری تردریجی بره عنوان قردرت مردیریت کیفیت جامع، و عملکرد نوآوری رادیکال، تنها نتیجه و     

به وضوح از هم تفکیک ها پیامدی از مدیریت کیفیت جامع اشراره شده استع در واقع در مطالعات این نوآوری 
(. بنابراین، در این 2002، 2ع پراجوگو و سرروهال2010ع سرردیکگلو و زهیر، 2011اند )هآنگ و همکاران، نشررده

 9مطالعات نقش مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد نوآوری بدون بررسی باقی مانده است و تنها در مطالعه کیم
 اند. و بنیادین از یکدیگر متمایز شده( است که عملکرد نوآوری تدریجی 2012و همکاران )

لی منجر الملسازی و توسعه سریع فناوری به رقابت فزاینده و شدید در تجارت بیناز سوی دیگر، جهانی
المللی، ماهیتی ( بر این باور است که پارادایم جدید رقابت بین2020) 11(. ابرین2020، 10اند )کالما و سودرشده

وآوری اسررت. بسرریاری از محققان بر نقش نوآوری در میان مدیریت کیفیت جامع و  پویا داشررته و مبتنی بر ن
ای از این محققان بر این باورند که مدیریت کیفیت جامع، راهکار خوبی برای اندع عدهمزیت رقابتی تأکید کرده

ای نیز (ع عده2002، 12لورنته-شود )مارتینز کاستا و مارتینزبهبود کیفی و تسرهیل فرآیند نوآوری محسروب می  
و همکاران،  13اورتیز-رود )پردومواعتقراد دارنرد مدیریت کیفیت جامع از پیش نیازهای نوآوری به شرررمار می  

( فرآیند نوآوری باید تحت 2011) 12های مطالعه اخیر توسرر  درویتسرریوتیس  (ع همچنین بر طبق یافته2002
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 9ـ ... ــــــــــــــ نقش میانجی عملکردبا تبیین  بر مزیت رقابتی جامع تاثیر مدیریت کیفیت

 
ر ر عملکرد انجام گیرد. بنابراین این خأل دمدیریت کیفیت جامع با هدف حداکثرسررراختن تأثیر مفید نوآوری ب

زیت ماز طرفی،  مطالعات تجربی پیشررین وجود دارد که به نقش مرثر ارتباطی نوآوری پرداخته نشررده اسررت. 
، 1ها استوار است )سیگاالس و اکونومووکار بر ظرفیت نوآوری و بهبود آنهای موفق در کسبرقابتی شررکت 

2013.) 
زرگ های بپوشراک در جهان، صرنعتی با رقابت فشرده و حیور فعال شرکت   با توجه به اینکه صرنعت 

قابتی رود و فشار رفراملیتی پوشراک است. در نتیجه رقابت در صنعت پوشاک فراتر از مرزهای ملی کشور می 
کند. کشررورهای در حال توسررعه مانند ایران با اسررتفاده از  های فعال در این حوزه وارد میزیادی بر شرررکت

های تجاری در این زمینه را برداری مطلوب از فرصتهای خود، توانایی بهرههای نسبی موجود و قابلیتتمزی
های بالقوه و حمایت اصولی و هدفمند از صنایع پوشاک از اهمیت باشرندع بنابراین بکارگیری توانمندی دارا می

ذیر پهدف با وجود مزیت رقابتی امکانبسرزایی برخوردار اسرت و در دنیای پیشررفته کنونی، دستیابی به این    
ساز دسترسی (. رسیدن به توانمندی رقابتی زمینه1392اسرت )برنامه راهبردی وزات صنعت، معدن و تجارت،  

المللی و بهبود کارایی اقتصاد داخلی است که از طریق افزایش مزیت رقابتی و ورود به عرصه به بازارهای بین
ایی که در هالمللی با توجه به قابلیتگردد و دسرررتیابی به بازارهای بینق میالملل محقدر سرررط  بین رقابت

(. صررنعت پوشرراک به عنوان یکی از صررنایع با 1392گردد )فیض و همکاران، کشررور وجود دارد، حاصررل می
ری با پذیباشررد که بدون تردید با جهانی شرردن اقتصرراد و افزایش رقابتاهمیت و مرثر بر اقتصرراد کشررور می

 شودع مشخص است که در چنین وضعیتی، به منظور حفظ جایگاه و ایجاد ارزشهای متعددی مواجه میلشچا
 های رقابتی مبادرتهای فعال در صرنعت پوشاک مجبورند تا به کسب مزیت افزوده برای مشرتریان، شررکت  

معدن و تجارت،  ها تالش کنند )برنامه راهبردی وزات صرررنعت،ورزند و برای حفظ، نگهداری و توسرررعه آن
( آیا مدیریت کیفیت جامع 1گردد: )های زیر انجام می(. در نتیجه پژوهش حاضر با هدف پاسخ به سوال1392

( آیا مدیریت کیفیت جامع به بهبود نوع عملکرد نوآوری 2کند؟ )نقش فعرالی در ایجراد مزیرت رقابتی ایفا می   
أثیر در نقش میانجی در رواب  علی بین مدیریت ( انواع مختلر عملکرد نوآوری چره تر  3کنرد؟ و ) کمرک می 

های پوشرراک فعال در حوزه بین المللی کنند؟ بنابراین، این پژوهش به شرررکتکیفیت و مزیت رقابتی ایفا می
وکار خود کند تا به طور مرثر از مدیریت کیفیت جامع برای افزایش مزیت رقابتی و موفقیت در کسبکمک می

 بهره بگیرند.
 

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

  

 2مدیریت کیفیت جامع
جامع  تیریفلسرررفه مد کیمدیریت کیفیت جامع به عنوان کنند ( بیان می2019) 3کمنید و هاردجونووان

 یورتو تنها در صرر باشرردمی یسررازمان وظایر هیبهبود مسررتمر کل یکه در تالش براود شررمیشررناخته 

                                                                                                                             
1- Sigalas & Economou 
2- Total Quality Management 

3- Van Kemenade & Hardjono 
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 روشخدمات پس از فارائه  در راستایمنابع  و اکتساب از استخراججامع ناشی  تیفیاست که ک ریپذامکان
و  (2002نته )لور نزیکاستا و مارت نزیاز محققان مانند مارت یاریبسر یان بکار گرفته شرود.  مشرتر مطلوب به 

 کتشر کیبر عملکرد  مرثر ملکا هبدن کیمدیریت کیفیت جامع به عنوان از  (2010)سردیکگلو و زهیر  
 ثبتیمارتباط  یمدیریت کیفیت جامع و عملکرد نوآور نیاز محققان معتقدند که ب انرد. برخی بهره گرفتره 
 ردمختلر مدیریت کیفیت جامع  یهانقشیات پیشرررین حاکی از ادب یبررسررر ن،یعالوه بر ا عوجود دارد

-ع جیمنز2019ع دونیت و همکاران، 2019ان، اسرت )ارشادی و همکار بنیادین  یتدریجی و نوآور ینوآور
این کنند که می دیتأک( 2012)  2( و باجاجا و همکاران2019پی )(. آنیل و کی2019، 1جیمنز و همکراران 

 تیباعث رضررااسررت که  تیفیک ، همینکنند و به نوبه خودمی ریرا تعر تیفیک هسررتند که انیمشررتر
مدیریت کیفیت جامع فرآیندی اسررت متمرکز بر شررود. می یرقابت تیهبود موقعو در نهایت، ب یمشررتر

(. در بازارهای رقابتی 1397دهند )شرراکریان و اسرردالهیان،  مشررتریانی که به کیفیت و حقایق اهمیت می
اشند و بها میالمللی مدیریت کیفیت جامع و نوآوری دو عامل اسراسری برای موفقیت و رشررد شرکت  بین

د برای رسرریدن به موفقیت و اهداف خود در بازار به شرردت رقابتی به  ها ناگزیرنها در شرررکتهمه گروه
(. بنابراین مدیریت کیفیت جامع یک سیستم 2019جیمنز و همکاران، -همان سمت حرکت نمایند )جیمنز

ها با هدف بهبود رضایت مشتریان ها و روشمدیریتی اسرت که پیوسته در حال تیییر بوده و شامل ارزش 
 .(1397زاده خوراسگانی و همکاران، باشد )هاشمکمترین منابع مصرفی می خارجی و داخلی با

 

 3عملکرد نوآوری
ه های گوناگون، تبدیل ایدنوآوری فرآیندی اسرت که شامل طرح ایده جدید، دستیابی به دانش الزم از راه 

ن از سوی و دانش یا فناوری به خدمت یا محصرول جدید و عرضره آن به بازار برای مشررتریان و قبول آ  
به ها را قادر ی، شرکتکه نوآور بر این باورندمحققان (. 1393نژاد، باشرد )سرخهوند و عارف  مشرتریان می 

 یمحصوالت و بازارهابا کشر و شناسایی  شرود بتوانند باعث می و کرده، راتییبه تیپاسرخگویی سرریع   
(. 2002لورنته،  -نزیکاستا و مارت نزیند )مارتنمحافظت ک داریناپا یوکارکسب  یرا در برابر مح ، خوددیجد

ها شود تا شرکتبرای رقبا دشروار بوده و همین دشرواری از نوآوری باعث می  موفق های ینوآورتقلید از 
عملکرد نوآوری، (. 2007و همکاران،  2)گارسرریامورالز ثر حفظ کنندرخود را به طور م یرقابت تیمزبتوانند 

های انجام شررده برای نو کردن و بهبود دادن و در نتیجة کوشررشهای شرررکت ترکیبی از تمام موفقیت
 ینوآور (.1397باشررد )دهقانی سررلطانی و همکاران، های گوناگون نوآوری در شرررکت میاسررتفاده جنبه

ه ها بیژگیو و تیکم مت،یعملکرد، ق ،یموجود از لحاظ طراح یهرا یآورفن یجزئ راتییتی بره  تردریجی 
تدریجی بر  ی(. نوآور2007گارسرریامورالز و همکاران، کند )موجود اشرراره می انیمشررتر ازیمنظور رفع ن

 اگرداردع  موجود تمرکز یفن یهاها و چرخهاز دانش، مهارت یبردارگسترش، بهبود و بهره ،، اصالحشیپا
 و همکاران، 5کوبرگ)نیز به همراه دارد  کمی یای، اما مزای همراهندنییپابا ریسررک تدریجی  یچه نوآور
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های همچنان تقاضررابا هدف خلق  دیجد یهایآورفن و اتخاذ رشیبنیادین به عنوان پذ ینوآور(. 2003
 ی،آورفن ایبازار  کیتحر یهایبر استراتژ بنیادین ینوآورع شودمی ریتعر و بازارها یانمشرتر ناشرناخته  
 . (0220و همکاران،  1)لی است یی همراهباالبا ریسک بنیادین  ینوآورداردع تمرکز 

 

 2مزیت رقابتی
امروزه، مزیت رقابتی ابزاری برای رسرریدن به رشررد اقتصررادی و دسررتیابی به موقعیت مطلوب و پایدار در 

(. از دیدگاه اقتصرراد سرریاسرری و در زمانی که جهانی 2020، 3باشررد )آنارلی و همکارانبازارهای جهانی می
رقابتی به مطلبی اساسی و مهم در بین شردن به طور وسریعی در حال افزایش اسرت، دستیابی به مزیت    

ها یا ابعاد هر (. مزیت رقابتی تمایز در ویژگی1392گیرندگان تبدیل شده است )فیض و همکاران، تصمیم
، 2و لیو کند )لیشررکتی اسرت که آن را در مقایسه با سایر رقبا قادر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان می  

هایی است که همواره شرکت را به نشان دادن عوامل یا توانمندی (. مزیت رقابتی شرامل مجموعه 2012
یابد، چه (. شرکتی که به مزیت رقابتی دست می2019، 5سازد )چیو و یانگعملکردی بهتر از رقبا قادر می

های انجام شده، قادر به ها و یا ارائه منافع بیشرتر از هزینه بر اسراس ارائه مزایای ناشری از کاهش هزینه  
ی باالتر از ردارببهره یرقابت تیمزد عملکرد خود به روشی است که رقبا قادر به تطبیق با آن نیستندع بهبو

دهد را نشان می یرقابت داتیتهد یسراز یو خنث یبازار یهافرصرت  یصرنعت  نیانگیمیا  سرط  متوسر   
ایجاد شررده از (. به عبارت دیگر، مزیت رقابتی، بازنمای ارزش اقتصررادی 2013و اکونومو،  )سرریگاالس

سازی باشرد، و عملکرد به ارزش اقتصادی حاصل از تجاری های شررکت می برداری از منابع و قابلیتبهره
 .(2012، 2ها اشاره دارد )مایوریاین منابع/ قابلیت

 

 ها و الگوی مفهومی پژوهشتوسعه فرضیه
وری ایفا ها در زمینه نوآرکتمدیریت کیفیت جامع به عنوان یک راهبرد کلیدی، نقش بسزایی در تمایز ش

را  تیفیک تیریمد( 2019جیمنز و همکاران )-(. جیمنز1397زاده خوراسگانی و همکاران، کند )هاشرم می
ا و هتقاضا در تامینمحصول  تیفیبهبود مستمر ک تیبر اهمدانند و مرتب  میبنیادین محصول  یبا نوآور

مدیریت کیفیت  یهاشرررکتکه کارکنان  کندبیان می( 2002) 7ویراچ کنند.می دیکأت انیانتظارات مشررتر
بهبود ه ب موجود سرررتمیسرر  یک رییتی دیجد یهادهیا و نه موجود تیفیک ندیفرآ اتیجامع با تمرکز بر جزئ

با هدف  شرکت یمحصوالت و خدمات فعلبهبود  ،یمشتر بر تمرکز .پردازندمیموجود  سرتم یسر تدریجی 
 انیشترپنهان م یازهایکه نی بنیادینهای شرفتینه په دنبال دارد و را ب انیمشرتر  یفعل یازهاینارضرای  

ند که نک( استدالل می2019) (. دونیت و همکاران2010سدیکگلو و زهیر، )ند نکمی تأمینرا  ندهیو آ یفعل
بر  ها عمدتابآن رای، زباشرردموجود متصررل  هایفناوریرسررد به به نظر می تیفیمدیریت کیفیت جامع و ک

های به دست آمده از پژوهش عسگری و یافته. دارندموجود تمرکز  یندهایفرآ ایتدریجی محصول  بهبود
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دهد مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبت ( نشرران می1392( و شررول و مزروعی نصرررآبادی )1397دادرس )
یفیت مدیریت که ککنند اسررتدالل می زی( ن2011)همکاران و  1معناداری بر عملکرد نوآوری دارد. هونگ

 ،یگذارتواند فرهنگ اشررتراکبلکه می سررتین تیفیارتقاء و بهبود ک یبرا یتیریابزار مد کی صرررفاٌ جامع
ارشد، مشارکت کارکنان، بهبود  تیریددر صورت وجود حمایت مرا  یو نوآورپذیرش و گشرودگی  اعتماد، 

کند تا می کیتحر ارکارکنان ، کند. مدیریت کیفیت جامع محقق و ترویج، یمشررتر بر مسررتمر و تمرکز
 شود:در نتیجه فرضیه زیر مطرح می. بخشند بهبودرا  یسازمان یو عملکرد نوآور ندهایمحصوالت، فرا

 .معناداری دارد مثبت رتأثیتدریجی  یعملکرد نوآوربر مدیریت کیفیت جامع  اول: هیفرض

 ای افزایشه قوی برزمینپیش کیمدیریت کیفیت جامع(  بر دیکأبهبود مستمر )با ت گر،ید یسرو  از
(. 2019، 2کند )ابوسررلیم و همکارانسررازی موارد قبلی فراهم میدر پیاده تیبنیادین با موفق هایینوآور

ها برای رسیدن به نوآوری و ( طی پژوهشی که انجام داد به این نتیجه رسید که شرکت2011درویسریو ) 
( در 1392پنجه )ه باشند. محقر و آتشینعملکرد مطلوب باید به مدیریت کیفیت جامع توجهی خاص داشت

پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبت معناداری بر عملکرد نوآوری 
 نیادینب یروشرر به یتح یندیفرآ یدرک نوآورمند ازین ،یفیعملکرد ک یریگیهنگام پ در هادارد. شرررکت

 کیبرآورده سرراختن  یبرا ازیخاص، منابع مورد ن  یر شرررادزیرا  ع(2002، سرروهال)پراجوگو و  هسررتند
 ،وجودم یندهایفرآتدریجی  یهاشرفتیپ از طریق ،)به عنوان مثال مشرخصرات(   تیفیک دیاسرتاندارد جد 

 قیتواند از طرتنها می امر نیا ، قابل حصررول نیسررتند، ها شررودتالش نیازیادی صرررف  منابع حتی اگر
 یتجرب قاتیتحق(. 2019)چن و همکاران،  حاصرررل شرررود ،یو نوآور هاندآیفر نیابازمهندسررری بنیادین 
که مدیریت کیفیت  دهدمینشرران  یوانیتا شرررفتهیپ یفناور شرررکت 223( در 2011) هوانگ و همکاران

 موارد اغلبپیشرفته، در با فناوری  یاهشررکت در  ینوآور گذاردعمیمثبت  ریثأت یجامع بر عملکرد نوآور
 شود:می شنهادیپ ریز هیفرض ن،ی. بنابرادهدرخ می عیسر نسبتاب

 دارد. داریمعنیمثبت تأثیر بنیادین  یبر عملکرد نوآور مدیریت کیفیت جامع دوم: هیفرض

 تیارضررربر جلب  ژهیه وب یفیبر عملکرد ک یمدیریت کیفیت جامع به طور قابل توجه یهرا رویره 
 .(2109، 3)کائور و همکاران گذاردمی ریثأت کارکنان تیو رضا تیفیاز ک ی، آگاهشرکت از ریتصو ،یمشتر
و بنابراین ، یسازمان یو اثربخش ییکارآ شیافزا یینها جهینت یمدیریت کیفیت جامع به سواقدامات تمامی
 یپس از بررس (.2012، 2دله-ابوبود ) خواهد یسرازمان  پذیریسرط  رقابت  شیو افزا یفیعملکرد ک بهبود
ی جربت جینتا ،ییکایآمر یهاشررررکتاز  یادر نمونه شررررکتو عملکرد مدیریت کیفیت جامع  نیرابطه ب
 جادیا یرقابت تیمز، که مدیریت کیفیت جامع حاکی از آن اسررت( 2019) چیو و یانگاز مطالعه  حاصررل

های بخشحذف  از طریق کارامحصول  یکه طراح کنندمی( استدالل 2000و همکاران ) 5چاردیکند. رمی
 بهبودع ندنکتر میمحصرررول را آسررران تولید نیو بنابرا انجامد،می هاکاهش هزینه به ارزش افزوده فاقد

شرررودر و  .انجامدها مینهیکاهش هز به زین یریادگیو  تجربه یاز اثرات منحن یناشر  یندیفرآ یاثربخشر 
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 ریا ساب سهیقادر م تیفیک تیریدر مد یاعملکرد برجسته یکنندگان ژاپندیکه تول افتندی( در2002) 1فالین
از  کوچک هایگروه یهاتیبازخورد اطالعات و فعال ند،آیمختلر مانند کنترل فر یهاتیکشررورها در فعال
 یرقابت تیمز جادیا لیپتانس از گرفت که مدیریت کیفیت جامع جهیتوان نتمی ن،یبنابرا اند.خود نشان داده
که مدیریت  دهدمینشان  یژاپن یدیتول یهاشرکت( در 2011و همکاران ) 2فن. مطالعات برخوردار است
 هژبرنژاد( و 1392اسرردی و کهریزی ) .گذاردای میالعادهفوق ریثأت یرقابت یایمزاکسررب کیفیت جامع بر 

( در پژوهش خود به این نتیجه دسررت یافتند که مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی تأثیر مثبت 1393)
 :شودمیمنجر  ریز هیه فرضب یو تجرب ینظر یمبان نیا معناداری دارد.

 دارد. داریمعنی مثبت ریتأث یرقابت تیمدیریت کیفیت جامع بر مز یه سوم:فرض

را بهبود  یرو نوآو تیفیک دیها باشرکت ،در حال تیییربازار  یک در یرقابت تیبه مز یابیدسرت  یبرا
از و  مراه دارندبه هرا  یخاصررر یایخاص، مزا هاییبه طور معمول، نوآور(. 2007)هونرگ،  بخشرررنرد  
 ینوآور(. 2019)چن و همکاران،  کند، حمایت میشررروندمنتفع میها تیبلقا نیکه از ا ییهایاسرررتراتژ

بخشررد، را بهبود می تیفیدهد، کمیها را کاهش نهیهز به همراه داردع یاریبسرر یرقابت یایمزا ی،ندآیفر
 زاتیدر کارخانه و تجه یگذارهیسرما ،داده کاهشی انبار را موجودسط  ، کرده کوتاهرا  لیتحو یهازمان
و  ی را به دنبال دارد )لیشتریب یریپذ، و انعطافداده رییتیی را اقتصراد  هایاسیقم ،هبه حداقل رسراند را 

( در تحقیق خود به این نتیجه دسرررت یافتند که مدیریت 1393نیا و موسررویان ) گیالنی (.2019هوآنگ، 
( در 2012) 3ی عملکرد و اثربخشرری سررازمانی دارد. حاسررن و همکارانکیفیت جامع نقش موثری در ارتقا

ردار هایی که از مدیریت کیفیت جامع برخوتحقیقی که انجام دادند به این نتیجه دسرت یافتند که شرکت 
 دهند.هستند، عملکرد بهتری را از خود نشان می

ابطه مثبت دارد، و نشررران ر ،و راهبردی یاقتصررراد یبا عملکرد صرررادرات ی مبتنی بر فناورینوآور
 قاتیتحق(. 2017و همکاران،  2)سیلواشرود  فناوری حاصرل می  یهاشررفت یاز پ یرقابت تیدهد که مزمی
 تیبر مز یکه عملکرد نوآور دهدمینشان  وانیتا یدیتول هایشررک ( در 2019چن و همکاران ) یتجرب
کوچک و متوسرر   شرررکت 220( در 0122) 5صررمدو  عزیز یتجرب قاتی. تحقگذاردمی ر مثبتیثأت یرقابت
  یحم دردارد.  یرقابت تیبر مز یمثبت ریثأت ی،که نوآور نشررران داد یدر مرالز  ییکننرده مواد غرذا  دتولیر 

ها و از ارزش یکی عمنتقل شررده اسررت  یبه نوآور تیفیاز ک یرقابت تی، اسرراس مزیوکار امروزکسررب
وط مرب ینوآور تیریشده به مد ظاهر جامعمدیریت کیفیت  ریاخ یهاکه در نسرخه  یاصرل پیشرنهادهای  

 یوکارکسب هایحوزهدر  یقابتر تیبه مز یابیدست یبرا ن،ی(. بنابرا2002، سروهال )پراجوگو و شرود  می
عملکرد ی تدریجی بر نوآور یهاتیبر فعال عالوهمردیریت کیفیت جامع   ی مجریهرا شررررکرت ، یامروز
عملکرد  گر،یدکنند. به عبارت تمرکز می یرقابت تیمز ادجیا یبرا ییبه عنوان مبنانیز  ی بنیرادین نوآور
 :شودمنجر می ریزهای یهبه فرض یو تجرب ینظر یمبان نی. اای داردالعادهاهمیت فوق ینوآور

 دارد.داری معنیمثبت  ریثأت یرقابت تیتدریجی بر مز یعملکرد نوآور :چهارم هیفرض
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 دارد. داریمعنی مثبت ریثأت یرقابت تیبنیادین بر مز یعملکرد نوآور :پنجم هیفرض

  تدوین گردید. 1در نتیجه الگوی مفهومی پژوهش متشکل از پنج فرضیه است که در قالب شکل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 شناسی پژوهشروش

پیمایشررری بوده و از دیدگاه هدف در  –های توصرریفی  این تحقیق از لحاظ ماهیت، از نوع پژوهش
گردد. از آنجایی که در ها میدانی محسرروب میهای کاربردی و از جنبه روش گردآوری دادههشزمره پژو

ها و همچنین بررسی برازش و درجه های آشکار آنجستجوی بررسی ارتباط بین چند متییر پنهان و مولفه
 تیابی معادالهای همبسرررتگی و مبتنی بر روش مدلباشرررد، از نوع تحقیقتقریب الگوی مشرررخص می

های مورد نیاز این تحقیق، به وسریله پرسرشرنامه اسرتاندارد مبتنی بر مبانی نظری     سراختاری اسرت. داده  
های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفت. آوری شرد. در تدوین پرسرشنامه، مبانی نظری و مدل  جمع

ار چند تن از در اختی روایی ابزار سنجش با استفاده از روایی صوری بررسی شدع بدین ترتیت که پرسشنامه
اساتید دانشگاه و خبرگان که در زمینه موضوع مورد مطالعه از 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 

ورد آزمون قرار گرفت. در پژوهش حاضر، یک پرسشنامه پژوهش نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ م
سنجد، می رینقش میانجی عملکرد نوآوبا تبیین  بر مزیت رقابتی تأثیر مدیریت کیفیت جامعاستاندارد که 

 باشد:به کار برده شد که متییرهای آن به صورت زیر می
 1صال  و همکاران هایشدر پژوه مطالعه، مدل سنجش مدیریت کیفیت جامع مورد استفاده نیا در

مورد استفاده قرار  یبه عنوان مدل اصل( 2012و ساهو ) (2019(، ساهو )2019(، کائور و همکاران )2012)
ریزی اسررتراتژیک، مدیریت این سررازه از شررش بعد )اطالعات و تحلیل، آموزش کارکنان، برنامه . گرفت

دهندگان برای پاسخگویی به که پاسخشراخص تشکیل شده است   22فرآیند، تمکز مشرتری و رهبری( و  
 )کامال موافق( استفاده کردند.  5)کامالب مخالر( تا  1ای به صورت ها از طیر لیکرت پنج گزینهسوال

(، کورادو 2019(، کاری و همکاران )2019های هونگ و همکاران )برای عملکرد نوآوری از پژوهش
 1ای گزینه 5سرتفاده شرده است که با طیر لیکرت   ا (2017) 2( و شرهزاد و همکاران 2012و همکاران )

                                                                                                                             
1- Saleh et al 
2- Hong et al; Carree et al; Curado et al;  

Shahzad et al 

 نوآوری بنیادی

مزیت  

 رقابتی

مدیریت 

 کیفیت جامع

H2 H5 

H1 

H3 

H4 نوآوری 

 تدریجی
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 10)کامال موافق( و با دو بعد عملکرد نوآوری تدریجی و عملکرد نوآوری بنیادین و  5)کرامال مخرالر( و   
 شاخص ارزیابی شدند. 

( 2019( و چیو و یانگ )2012مزیت رقابتی با چهار شراخص و با اسررتفاده از پرسررشررنامه لی و لیو ) 
ای لیکرت مورد ارزیابی قرار گرفت که گستره آن ها در یک مقیاس پنج نقطهشد. این شاخصگیری اندازه
 )کامال موافق( بود. 5)کامالب مخالر( تا  1از 

 

 ها. ضریب آلفای کرونباخ و منابع مربوط به هر یک از متغیر1جدول 

 متغیر
ضریب آلفای 

 کرونباخ
 محقق

 (2012و ساهو ) (2019(، ساهو )2019(، کائور و همکاران )2012ن )صال  و همکارا 272/0 مدیریت کیفیت جامع

 222/0 عملکرد نوآوری
( و 2012(، کورادو و همکاران )2019(، کاری و همکاران )2012هونگ و همکاران )

 (2017شهزاد و همکاران )

 (2019( و چیو و یانگ )2012لی و لیو ) 722/0 مزیت رقابتی

 

های فعال صررادرکننده در صررنعت امل مدیران و کارشررناسرران شرررکتجامعه آماری این تحقیق شرر
 300پوشراک اسرت. برای به دست آوردن حجم نمونه از روش تصادفی ساده استفاده شد. بنابراین تعداد   

 212آوری و با کنار گذاشررتن موارد ناقض پرسررشررنامه جمع 225پرسررشررنامه در جامعه مذبور توزیع که 
 گرفت.پرسشنامه مورد آزمون قرار 

 

 هاتحلیل دادهوتجزیه

به کار گرفته شده است. مدل  1افزار لیزرلیابی معادالت ساختاری و نرمها، روش مدلبرای بررسی فرضیه
هایی درباره رواب  بین متییرهای مشاهده معادالت سراختاری، رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضریه  

ده یابی علی و گاه نیز لیزرل نامیتاری کواریانس، مدلشرده و متییرهای مکنون اسرت که گاه تحلیل ساخ  
 (.1392یابی معادالت ساختاری است )فیض و همکاران، شود. اما اصطالح رایج آن مدلمی
 

 KMOآزمون 

گیری انجام جهت حصول اطمینان از کفایت نمونه KMOپیش از انجام تحلیل عاملی تاییدی باید آزمون 
دانند. نتایج مربوط می 2/0( مقدار مناسرب برای این شاخص را باالی  1397شرود. مومنی و فعال قیومی ) 

 به این آزمون در جدول زیر ارائه شده است. 
 

 و عدد آزمون بارتلت KMO. عدد 2جدول 

 نتیجه و عدد آزمون بارتلت KMOعدد  متییر

 مدیریت کیفیت جامع
KMO=227/0 

Sig= 000/0 
ی تحلیل ها شرای  مورد نیاز برای اجراداده

 عاملی را دارند.

                                                                                                                             
1- LISREL 
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 عملکرد نوآوری
KMO=222/0 

Sig= 000/0 
ها شرای  مورد نیاز برای اجرای تحلیل داده

 عاملی را دارند.

 مزیت رقابتی
KMO=722/0 

Sig= 000/0 
ها شرای  مورد نیاز برای اجرای تحلیل داده

 عاملی را دارند.
 

 گیری برای هربه اینکه مقدار شاخص کفایت نمونه شود با توجهطور که در جدول باال مشراهده می همان
 گیری مورد تأیید است.باشد، در نتیجه کفایت نمونهمی 2/0یک از متییرها باالی 

 

 تحلیل عاملی تاییدی )روایی سازه(

های مربوط به سررنجش در تحلیل عاملی تأییدی، محقق در جسررتجوی بررسرری این اسررت که آیا سرررال
(. 1397بلیت الزم برای سرنجش آن برخودار هستند )دهقانی سلطانی و همکاران،  متییرهای تحقیق از قا

باشد، از تحلیل در این تحقیق، برای بررسی روایی سازه متییر مزیت رقابتی با توجه به اینکه بدون بعد می
عاملی تأییدی مرتبه اول و برای سررنجش روایی سررازه متییرهای عملکرد نوآوری و مدیریت کیفت جامع 

گیری در دو مرتبه اول و دوم اسرتفاده شد. در جدول  های اندازهنیز به دلیل اینکه دارای بعد بودند، از مدل
بار عاملی مقدار عددی است که میزان شدت رابطه میان یک متییر پنهان و متییر آشکار مربوطه را طی  3

در صورتی که مقدار بار عاملی (. 1392کند )دهقانی سلطانی و همکاران، فرآیند تحلیل مسیر مشخص می
مربوط به یک گویه در ارتباط با یک سررازه معین باالتر باشررد، گویه مذبور از سررهم باالتری در تبیین آن 

های مربوط به سنجش همچنین در این جدول تعداد سرال .(2019سازه برخوردار است )فیض و همکاران، 
 هر متییر نیز نشان داده شده است.

 

 ل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم متغیرهای تحقیق. تحلی9جدول 

 عدد معناداری ضریب استاندارد هاسوال عدد معناداری ضریب استاندارد ابعاد متییر

 
 عملکرد نوآوری

 
 
 

عملکرد نوآوری 
 تدریجی

72/0 23/2 

 - 72/0 1سوال 

 52/13 21/0 2سوال 

 13/13 72/0 3سوال 

 22/12 75/0 2سوال 

 92/10 25/0 5سوال 

عملکرد نوآوری 
 بنیادین

22/0 20/5 

 - 71/0 1سوال 

 01/13 20/0 2سوال 

 07/12 73/0 3سوال 

 22/11 22/0 2سوال 

 93/10 22/0 5سوال 

مدیریت کیفیت 
 جامع

اطالعات و 
 تحلیل

22/0 32/2 

 - 22/0 1سوال 

 22/10 20/0 2سوال 

 93/9 22/0 3سوال 

 12/9 21/0 2سوال 

 آموزش کارکنان
 

51/0 11/7 

 - 75/0 1سوال 

 22/12 27/0 2سوال 

 27/10 20/0 3سوال 
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 15/12 21/0 2سوال 

ریزی برنامه
 استراتژیک

 

22/0 32/9 

 - 72/0 1سوال 

 22/15 22/0 2سوال 

 22/11 23/0 3سوال 

 91/12 20/0 2سوال 

 77/9 72/0 مدیریت فرآیند

 - 72/0 1سوال 

 12/13 72/0 2سوال 

 92/11 71/0 3سوال 

 25/13 79/0 2سوال 

 22/12 72/0 5سوال 

 59/2 53/0 تمرکز مشتری

 - 52/0 1سوال 

 93/9 72/0 2سوال 

 92/9 79/0 3سوال 

 27/9 77/0 2سوال 

 رهبری
 

51/0 21/2 

 - 25/0 1سوال 

 99/12 27/0 2سوال 

 97/17 23/0 3سوال 

 22/15 72/0 2سوال 

 مزیت رقابتی
- 

 
- - 

 92/11 25/0 1سوال 

 01/12 23/0 2سوال 

 53/13 72/0 3سوال 

 22/10 59/0 2سوال 

 

 5/0متییرهای تحقیق از  گردد بارهای عاملی برای تمامیمشررراهده می 3گونه که در جدول همان
 .های تحقیق روایی الزم را دارددهد ابزار گردآوری دادهمی باالتر بوده که این نشان

 

 آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق
افزار لیزرل برای بررسرری سررازی معادالت سرراختاری و نرم با توجه به اینکه در این تحقیق، آزمون مدل

فیدانی افزار است )اسنیازهای اساسی برای این نرمها یکی از پیشبودن داده ها بکار برده شد، نرمالفرضیه
اسرررمیرنوف مورد ارزیابی قرار  -ها با اسررتفاده از آزمون کلوموگراف (ع نرمال بودن داده1392و همکاران، 

ری ارائه شرده اسرت. با توجه به اینکه سط  معنادا   2گرفت. نتایج به دسرت آمده از این آزمون در جدول  
 شود.گردد و نرمال بودن متییرها تایید میباشد، فرض یک قبول میبزرگتر می 05/0متییرها از 

 

 ها . نتایج مربوط به نرمال بودن عامل4جدول 

 
 

 

 متغیرهای پژوهش همبستگی بین

 مزیت رقابتی عملکرد نواوری مدیریت کیفیت جامع 

 K- S 522/1 297/0 221/0آزمون 

 222/0 225/0 217/0 سط  معناداری



  1911، بهار 1سال سوم، شماره  ـــــــــــــــــ مدیریت کسب و کارهای بین المللی، 12

ود، شگونه که مشاهده میهمبسرتگی پیرسرن بین متییرهای پژوهش ارائه شرده است. همان    5در جدول 
درصد وجود دارد. مدیریت  95بین تمام متییرهای پژوهش همبسرتگی مثبت و معنادار در سرط  اطمینان   

 .کیفیت جامع بیشترین همبستگی را با عملکرد نوآوری دارد
 

 تگی بین متغیرهای پژوهش. همبس5جدول 
 مزیت رقابتی عملکرد نوآوری مدیریت کیفیت جامع انحراف معیار میانگین    

 *512/0 *259/0 1 520/0 925/2 مدیریت کیفیت جامع

 *522/0 1 - 729/0 732/2 عملکرد نوآوری

 1 - - 209/0 257/2 مزیت رقابتی

 معنادار است. 05/0در خطای *     
 

 و مدل هاآزمون فرضیه

ارائه گردیده  2افزار لیزرل در شکل مدل آزمون شرده تحقیق با اسرتفاده از مدل معادالت ساختاری و نرم  
، 2و معیار برازندگی 023/0برای این مدل  1اسرت. با توجه به اینکه معیار ریشه میانگین مجذورات تقریب 

به دسررت آمد و به  92/0و  95/0، 92/0به ترتیب معادل  2و  معیار برازش اضررافی 3معیار برازش تطبیقی
این دلیل که مقدار معیار ریشه میانگین مجذورات تقریب کم و مقدار معیار برازندگی، معیار برازش تطبیقی 

اسرررت، اعتبار و برازندگی مربوط به مدل مورد تایید قرار گرفت  90/0و  معیار برازش اضرررافی نیز باالی 
در این  5(. همچنین با توجه به اینکه معیار نسررربت کای دو به درجه آزادی1392ران، نیرا و همکرا  )رحیم
حاکی از برازندگی باالی مدل بود. نتایج به دسررت  3تر بودن آن از محاسرربه گردید و پایین 22/2تحقیق 

 آمده از مدل معادالت سراختاری قابل اعتماد است. خروجی مدل آزمون شده پژوهش در دو حالت ضرایب 
 ارائه شده است. 3و  2استاندارد و ضرایب معناداری در شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
1- RMSEA 
2- GFI 
3- CFI 

4- IFI 
5- X2/df 
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  داریهای تحقیق در وضعیت ضریب معنیآزمون مدل معادالت ساختاری برای بررسی فرضیه. 2شکل 

   
 

 
 داریهای تحقیق در وضعیت ضریب معنیآزمون مدل معادالت ساختاری برای بررسی فرضیه. 9شکل 

 

سازی معادالت ساختاری به همراه ضرایب مسیر و مقادیر معناداری نتایج مربوط به مدل 2دول در ج
(t برای بررسری فرضیه ) توان می 2های تحقیق گزارش شده است. با استفاده از نتایج ارائه شده در جدول

 .های پژوهش اقدام نمود که در ادامه آورده شده استبه بررسی هر یک از رواب  و فرضیه
 

 راهنما:

=  مدیریت کیفیت جامع MOK 

=  نوآوری تدریجی AMT 

=  نوآوری بنیادین AMB 

=  مزیت رقابتی MAZ 

 راهنما:

=  مدیریت کیفیت جامع MOK 

=  نوآوری تدریجی AMT 

=  نیادیننوآوری ب AMB 

=  مزیت رقابتی MAZ 
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 های پژوهش. ضرایب مسیر و مقادیر معنادار مربوط به آن برای بررسی فرضیه6جدول 

ضریب استاندارد  مسیر فرضیه
 )ضریب مسیر(

-ضریب معنی

 (tداری )

سط  
 معناداری

نتیجه به 
 دست آمده

مردیریرت کیفیت جامع           عملکرد نوآوری    1
 تدریجی

 مورد تایید 000/0 30/2 32/0

کیفیت جامع           عملکرد نوآوری  مردیریرت   2
 بنیادین

 مورد تایید 000/0 19/5 39/0

 مورد تایید 000/0 29/2 35/0 مدیریت کیفیت جامع           مزیت رقابتی 9

 مورد تایید 000/0 59/5 22/0 عملکرد نوآوری تدریجی           مزیت رقابتی 4

 مورد تایید 000/0 25/5 22/0 رقابتی عملکرد نوآوری بنیادین           مزیت 5

 

 سازی معادالت ساختاری، برایپس از بررسری و تأیید الگوی پیشرنهادی تحقیق با استفاده از مدل  
( استفاده شده است. در نتیجه، Tها از شاخص جزئی مقدار آمار ضریب معناداری )آزمون معناداری فرضیه

معادالت سرراختاری، زمانی که مقدار آزمون معناداری به  های تحقیق با بکارگیری مدلدر آزمون فرضرریه
زاده و شررود )بسرراقکمتر باشررد، فرضرریه مورد نظر تأیید می -92/1بیشررتر و از عدد  92/1دسررت آمده از 

های تحقیق پرداخته شده است. ضریب معناداری (. در ادامه به بررسری هر یک از فرضیه 1399همکاران، 
یفیت جامع با عملکرد نوآوری تدریجی، عملکرد نوآوری بنیادین و مزیت به دسرررت آمده برای مدیریت ک

باشد. بنابراین مدیریت کیفیت جامع، تأثیر معناداری روی می 29/2و  19/5، 30/2رقابتی به ترتیب برابر با 
عملکرد نوآوری تردریجی، عملکرد نوآوری بنیادین و مزیت رقابتی دارد. ضرررریب معناداری میان عملکرد  

باشرررد. بنابراین عملکرد می 25/5و  59/5وری تردریجی و بنیرادین با مزیت رقابتی به ترتیب برابر با   نوآ
 نوآوری تدریجی و بنیادین، تأثیر معناداری روی مزیت رقابتی دارد. 

داری و ضرایب مسیری برای بررسی اثرات غیرمستقیم متییرهای تحقیق ضرایب معنی 7در جدول 
توان به بررسی نقش میانجی متییرهای جه به نتایج گزارش شده در این جدول میارائه شرده اسرت. با تو  

 عملکرد نوآوری تدریجی و عملکرد نوآوری بنیادین اقدام نمود.
 

 . اثرات مستقیم و غیرمستقیم برای بررسی نقش میانجی متغیرهای تحقیق7جدول 
 اثرات متییر

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم وابسته متییرهای میانجیمتییرهای  متییرهای مستقل ردیر

2 
مدیریت کیفیت 

 جامع
عملکرد نوآوری 

 تدریجی
 مزیت رقابتی

29/2 03/22 72/22 

35/0 15/0 50/0 

7 
مدیریت کیفیت 

 جامع
عملکرد نوآوری 

 بنیادین
 مزیت رقابتی

29/2 22/22 97/32 

35/0 12/0 51/0 

 

برای اثر غیرمستقیم میان مدیریت کیفیت جامع و مزیت رقابتی از طریق ضرریب معناداری به دست آمده       
 22/22و  03/22متییرهرای میرانجی عملکرد نوآوری تردریجی و عملکرد نوآوری بنیرادین به ترتیب برابر با     

براشرررد. بنرابراین مردیریرت کیفیت جامع، تأثیر معناداری روی مزیت رقابتی دارد. در نتیجه نقش میانجی     می
 .یردگهای عملکرد نوآوری تدریجی و عملکرد نوآوری بنیادین در تأثیر دو متییر فوق، مورد تأیید قرار میمتییر
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 گیریبحث و نتیجه
های مهم در بین در عصرر توسرعه روزافزون جهانی شردن، مزیت رقابتی به عنوان یکی از موضوع   

، رمز باشد. در دنیای امروزمیگیرندگان و سریاستگذران سطوح مختلر )کشور، صنعت و شرکت(  تصرمیم 
 ها، توجه به کیفیت و ارتقای آن برای کاالهای تولیدی شرکت است. بسیاریموفقیت بسریاری از شرکت 

توجه به کیفیت و ارتقای آن در کاالها، از جمله  اند کهکرده بیان امروزه پژوهشررگران و دانشررگاهیان  از
 .ها استمن بقای بلندمدت شرکتمتی و رقابتی مزیت به دستیابی در کلیدی عوامل

ا در نظر ب بر مزیت رقابتی تأثیر مدیریت کیفیت جامعدر نتیجه، هدف این پژوهش مطالعه و بررسی 
نتایج  باشد.می صرادرکننده در صنعت پوشاک های فعال در شررکت  عملکرد نوآوری گرفتن نقش میانجی
وری تدریجی و عملکرد نوآوری بنیادین دهد که مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد نوآپژوهش نشررران می

 زاده خوراسگانی وهاشررمهای های به دسرت آمده از پژوهش تأثیر مثبت معناداری داردع این نتایج با یافته
شرررول و مزروعی و  (1397عسرررگری و دادرس )(، 2019جیمنز و همکاران )-، جیمنز(1397همکراران ) 
، (2002(، پراجوگو و سرروهال )2010کگلو و زهیر )(، سرردی2011(، هآنگ و همکاران )1392نصرررآبادی )

مدیریت  تیاهمبر خوانی دارد. ( هم2019و سررراهو ) (2019، چن و همکاران )(2019دونیت و همکاران )
، به ند قبلمان گریشرده است. گرچه د  اذعان و تاکید یقبل قاتیمحققان در تحقاکثر کیفیت جامع توسر   

د مورد تأیید و تأکیهنوز  یرقابت تیو مز ینوآور درریت کیفیت جامع نقش مدی اما ،شررودآن ارج داده نمی
. در د بودخود نخواه یرقابت تیبه حفظ مز شرکت قادر، یت باشدفیکاز نظر مشتری بیاست. اگر محصول 

یفیت مدیریت کفعال در صررنعت پوشرراک، مجریان  یهاشرررکت ،یرقابت تیبه مز یابیدسررت یبرا جه،ینت
 یبلکه عملکرد نوآور تدریجی یو نه تنها عملکرد نوآور کرده، دیتأک ینوآور یهاتیبر فعال برایرد  جرامع  
 .ی خود به کار گیرندهاشرکت یرقابت تیمز جادیا یبرا ییبه عنوان مبنا رابنیادین 

همچنین مردیریرت کیفیرت جرامع ترأثیر مثبت معناداری بر مزیت رقابتی دارد، این نتیجه به نتایج      
 دله-ابو، (2002) شرودر و فالین، (2011و همکاران ) فن(، 2109کائور و همکاران )های حاصل از تحقیق

(، دونیت و 2012یوسررر و یوسررر ) (، 2012(، فردوسرری و همکاران )2012، اکبال و همکاران )(2012)
 باشد.سو می( هم2019( و ساهو )2019همکاران )

ی قابتر ایجاد مزیتدر  یاتیعامل ح کیبه  رقبا با کمک منسوخ و از میان برداشتنمحصول  تیفیک
به خصوص  موضوع، نیا کند.ی به شرکت کمک میوکارکسب نبرد دانیدر م تبدیل شرده و در حفظ بقا 

ند بسیار مهم ی هستالملل نیب هایبازار که به دنبال فعالیت دردر حال توسعه  یکشورها دکنندگانیاگر تول
، مدیریت دارد بیشتری ه مدیریت کیفیت جامع مطابقتکه فرهنگشران با فلسرف   هاییشررکت . خواهد بود

 نیراو بناب ،محصررروالت و خدماتشررران تیفیبهبود ک یبرا یشرررتریکیفیت جامع را اجرا کنند، احتمال ب
 خواهند داشت. یبازار جهان پذیریرقابت

 از طرفی، عملکرد نوآوری تردریجی و عملکرد نوآوری بنیرادین نیز ترأثیر مثبرت معناداری بر مزیت    
های به دسررت امده از های صررادرکننده در صررنعت پوشرراک دارند که این نتایج به یافته رقابتی شرررکت



  1911، بهار 1سال سوم، شماره  ـــــــــــــــــ مدیریت کسب و کارهای بین المللی، 16

حاسن و ، (1393نیا و موسویان )گیالنی (،2019، لی و هوآنگ )(2017) 1های ازار و سریابوسرچی  پژوهش
و هونگ  (2012) صررمدو  عزیز، (2019چن و همکاران )، (2017(، سرریلوا و همکاران )2012همکاران )

 تیموفق یدیرا به عامل کل ینوآور ،یفناور عیو توسرررعه سرررر یسرررازیجهران  خوانی دارد.هم( 2007)
 واست  یللالمنیب یدر بازارها یرقابت کسب مزیتمنبع ی، کرده است. نوآور لیتبد یالمللنیب وکارکسرب 

 تیمز جادیا یراب ینوآورشود. شررکت محسوب می عملکرد صرادرات   برای یاتیحکننده ییشرگو یپ کی
های اقتصررادی صرررفهدهد تا از ها امکان میشرررکتبه و  اسررت یضرررور یالمللنیب یدر بازارها یرقابت
 کنند.غلبه  یداخل هایاندازه بازار تیمحدود برو شده مند بهره

با توجه به تأیید شرردن فرضرریه اول و دوم تحقیق مبنی بر اینکه مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد  
 شود:داری دارد، پیشنهاد میدریجی و بنیادین )عملکرد نوآوری( تأثیر مثبت معنینوآوری ت
هرای چندگانه و آموزش به طور فعال برای حمایت از بهبود  پرذیری کرارکنران، مهرارت    انعطراف  -

 شود.عملکرد استفاده می
بی ن به خوهای فرایندی روشرن، اسرتاندارد و مستند که توس  کارکنا  برخورداری از دسرتورالعمل  -
 شود.درک می
 استفاده از ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته در تولید محصوالت یا خدمات به طور تدریجی. -
 های اطالعاتی پیشرفته را به طور تدریجی برای تولید محصوالت یا خدمات.استفاده از فناوری -

یت رقابتی جامع بر مزبا توجه به تأیید شرردن فرضرریه سرروم تحقیق مبنی بر اینکه مدیریت کیفیت 
 شود:داری دارد، پیشنهاد میتأثیر مثبت معنی

 شرکت فرایندهای تولیدی اصالحی جدیدی برای تولید محصوالت یا خدمات ارائه کند. -
 .شود یریگیپ یرا به طور جد های شرکتندیو فرآ تمحصوالارائه شده درباره  شنهاداتیپ -
 نماید.استفاده کند، فراهم میکه صنعت ی بازار یهاتمام فرصتاز  شرکت باید -
عت را در صررن بیرق یهاشرررکت یرقابت اتدیتهد با بهبود کیفیت محصرروالت خود شرررکت باید -

 کند. یخنث
با توجه به تأیید شررردن فرضررریه چهارم و پنجم تحقیق مبنی بر اینکه عملکرد نوآوری تدریجی و 

 شود:داری دارد، پیشنهاد میثبت معنیبنیادین )عملکرد نوآوری( بر مزیت رقابتی تأثیر م
 شرکت ماشین آالت و تجهیزات جدیدی را برای تولید محصوالت یا خدمات استفاده کند. -
 د.ها خنثی کنهای رقیب در صنعت شناسایی نموده و آنشرکت باید تهدیدات رقابتی شرکت -
 نماید.اده کند استفهای بازاری که صنعت فراهم میشرکت باید از تمام فرصت -

های صادرکننده دهد که چنانچه شرکتهای به دست آمده از این تحقیق نشان میدر مجموع یافته
ایی را هریزی نمایند و راهبردها و سیاستدر صنایع پوشاک بخواهند برای کسب مزیت رقابتی خود برنامه

خود  یت جامع و عملکرد نوآوریدر این زمینه تدوین کنند، باید توجه زیادی را صرف افزایش مدیریت کیف
ت بهبود مدیریاتی در حوزه قیتحق های آتیگیریسررراز جهتتحقیق زمینه نصررررف نمایندع در نتیجه ای

                                                                                                                             
1- Azar & Ciabuschi 



 17ـ ... ــــــــــــــ نقش میانجی عملکردبا تبیین  بر مزیت رقابتی جامع تاثیر مدیریت کیفیت

 

 جیتان ن،یرا. بنابی خواهد بودامروز یالمللنیرقابت ب یبا استراتژبه منظور سرازگارساختن آن  کیفیت جامع 
 ژهیو ها، بهشررررکت یمنبع اطالعات قابل اعتماد برا کی ق،یچارچوب تحق نیا یبر مبنا یتجرب قیتحق

 شیفزاا با هدفمدیریت کیفیت جامع از موثر  گیریی در بهرهالمللنیتجارت ب نهیدر زم ی فعالهاشرکت
 . خواهد بود یامروز یهامحی در  یرقابت تیمز

ر ، پژوهش حاضهایی قرار داشت. اول اینکهها تحت تأثیر محدودیتاین تحقیق مانند سایر پژوهش
های صررادرکننده پوشرراک تمرکز داشررت. در نتیجه بر رواب  بین متییرهای مورد مطالعه در میان شرررکت

های ذاتی ابزار باشرررد. دوم، محدودیتهای حاصرررل از این پژوهش به این جامعه قابل تعمیم مییرافتره  
 گیری است.سنجش مانند خطای اندازه

های آتی، بر روی سرررایر جوامع، مانند ران در پژوهششرررود تا محققان و پژوهشرررگپیشرررنهاد می
صرادرکنندگان صرنایع نسراجی و دیگر صرنایع وابسرته به پوشراک مطالعه حاضر را تکرار کنندع پیشنهاد       

پژوهی، وضعیت متییرهای مورد بررسی در های تحقیقاتی دیگر همچون آیندهشرود با اسرتفاه از روش  می
ود در شده مورد بررسی و تحلیل قرار گیردع همچنین پیشنهاد میهای آینصرنعت پوشراک ایران در سرال   

 .های ترکیبی استفاده شودها همانند مصاحبه و روشهای گردآوری دادههای آتی از سایر روشتحقیق

 

 منابع
ثیر اقدامات مدیریت کیفیت جامع بر مزیت رقابتی و عملکرد أبررسی ت (.1392) ، مریم.زهرا و کهریزی ،اسدی

 ،پنجمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری .انی شرکت برق منطقه ای غربسازم

 .تهران، موسسه آموزشی عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

(. تأثیر نوآوری در فناوری اطالعات و شبکه دانشی 1392اسفیدانی، محمدرحیم.، رضایی، نکیسا و رمیانی، سارا. )

، لمللیافصلنامه مدیریت کسب و کار بینهای صادرکننده در صنعت مواد غذایی. بر عملکرد تجاری شرکت

2(2 ،)23-29. 

 (.1392). برنامه راهبردی وزات صنعت، معدن و تجارت

های صادراتی ایران با (. تبیین مزیت رقابتی شرکت1399زاده، نرجس.، مردای، محمود و تمیمی، محمد. )بساق

 .22-21(، 1)3، المللیفصلنامه مدیریت کسب و کار بیند نظریه قابلیت پویا و دوسوتوانی سازمانی. رویکر

محیطی و تصویر سبز بر تمایل تأثیر ارزش زیست(. 1392دهقانی سلطانی، مهدی.، شول، عباس و رمیانی، سارا. )

فصلنامه  .SORچارچوب مدل  به تبلیغ دهان به دهان با تبیین نقش اعتماد سبز و تمایل به پرداخت در

 .222-202(، 2)11، مدیریت بازرگانی

گرا بر های سازمانی و رهبری دانش(. تأثیر ارزش1397دهقانی سلطانی، مهدی.، مصباحی، مریم و طالبی، یاسمن. )

 .72-25(، 3)2 ،فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانیعملکرد نوآوری با تبیین نقش تسهیم دانش. 

(. بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی سبز بر عملکرد 1392نیا، فریبرز.، اسالمی، قاسم و قادری، فرشاد. )رحیم
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 .92-73(، 2)2، المللیفصلنامه مدیریت کسب و کار بینصادراتی به واسطه مزیت رقابتی. 

رد ادگیری سازمانی بر عملک(. بررسی و تحلیل مدیریت کیفیت فراگیر و ی1393نژاد، محسن. )سخهوند، رضا و عارف

 .22-59(، 11)2، فصلنامه پژوهشنامه مدیریت اجرایینوآوری )با مطالعه موردی در شرکت زمزم اصفهان(. 

(. بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهبود عملکرد تولید با هدف 1397شاکریان، حامد و اسدالهیان، فرشته. )

 .129-101(، 37)10، ت کسب و کارفصلنامه مدیریارتقاء سط  رضایت مشتری. 

( تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر نوآوری: تبیین نقش میانجی 1392شول، عباس و مزروعی نصرآبادی، اسماعیل. )

 . 152-125(، 22)22، فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحولیادگیری بین سازمانی. 

ای مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد کیفیت و عملکرد (. اثر کارکرده1397عسگری، محمدرضا و دادرس، علیرضا. )

 .37-30(، 2)2، فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیتنوآوری. 

(. تاثیر عملکرد 1392فیض، داود.، موتمنی، علیرضا.، کردنائیج، اسداله.، زارعی، عظیم و دهقانی سلطانی، مهدی. )

، عمومی های مدیریتفصلنامه پژوهشناورانه. طلبی فپذیری برند با تبیین نقش فرصتبرند بر رقابت

10(35 ،)159-122. 

(. تاثیر سطوح مختلر ابعاد مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد سازمانی 1393نیا، شهرام و موسویان، جواد. )گیالنی

 .53-25(، 12)5، انداز مدیریت صنعتیفصلنامه چشمهای بیمه. شرکت

(. بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوری از مسیر 1392پنجه، شایان. )محقر، علی و آتشین

 .212-203(، 2)11، فصلنامه مدیریت بازرگانیقابلیت یادگیری سازمانی در صنعت بانکرینگ. 

 . تهران، انتشارات مرلر.SPSSهای آماری با استفاده از تحلیل(. 1397مرمنی، منصور و فعال قیومی، علی. )

تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر (. 1397پرست، امیررضا. )ده خوراسگانی، غالمرضا.، علیرضایی، ابوتراب و میهنزاهاشم

 .127-97(، 22)12، وریفصلنامه مدیریت بهره(. گری ایرانمورد مطالعه: شرکت صنایع ریخته) وری سبزبهره

نخستین  .اهنمع بعنوان مزیت رقابتی در سازماتأثیر عوامل کلیدی بر مدیریت کیفیت جا (.1393) .نوشا ،هژبرنژاد

 . سازان مبتکر جوان، مرودشت، شرکت اندیشههمایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
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