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مدیریت نوآوري (مدیریت تکنولوژي و تحقیق و توسعه  تأثیربررسی 
  بر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوري و کیفیت) جامع

    
  1 مجید قنبري نژاد اسفقن سري
  2 امین محمدي آلمانی

  
  25/09/91 :تاریخ پذیرش   27/02/91 :دریافتتاریخ 

  

  چکیده
هم   اي است که علوم، مهندسی و مدیریت را به رشته  مدیریت تکنولوژي یک مبحث بین :زمینه
ترین عامل تولید ثروت است و ثروت  از دیدگاه مدیریت تکنولوژي، تکنولوژي اصلی. زند پیوند می

از  مؤثرفکري، استفاده   تواند عواملی همچون ارتقاء دانش، سرمایه چیزي بیشتر از پول است که می
  .را شامل شوددر ارتقاء استاندارد و کیفیت زندگی  مؤثرمنابع، حفظ منابع طبیعی و سایر عوامل 

 آن نقش مدیریت طی و است شده تهیه توصیفی مطالعه یک انجام اساس بر مقاله این :هدف

 و کیفیت هاي در حوزه سازمان عملکردهاي بینی پیش راستاي ، در3توسعه و تحقیق ،تکنولوژي
 موردهستند،  مطرح سازمان ها براي رقابتی مزیت کسب در منابع ینتر مهمعنوان   هب که نوآوري،
  .گیرد می قرار آزمون

 236 از پژوهش این نیاز مورد منظور شش فرضیه مطرح گردیده است و داده هايبدین  :روش
 آوري در محدوده استان گیالن جمع پرسنل، 500از بیش داراي تولیدي هاي شرکت در شاغل مدیر

                                                 
  رانیواحد رشت، باشگاه پژوهشگران جوان، رشت، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم -یبازرگان تیریکارشناس ارشد رشته مد.1

Majidgh44@yahoo.com   
 رانیا واحد رشت، باشگاه پژوهشگران جوان،رشت، ،یدانشگاه آزاد اسالم -یبازرگان تیریارشد رشته مد یکارشناس يدانشجو. 2

  Amin_ Mohammadi_Almani@yahoo.com 
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براي تجزیه  .گرفته استتحلیل قرار  شده است که با استفاده از مدل معادالت ساختاري مورد تجزیه و
  .استفاده شده است 2 اس اس پی اس و 1لیزرل و تحلیل داده ها، از نرم افزارهاي

مدیریت نوآوري (توسعه  و تحقیق ،تکنولوژي یافته هاي تحقیق نشان داد که مدیریت :یافته ها
آن براي  است اما قدرت پیش بینی سازمان کیفی عملکردهاي براي بینی پیش قدرت داراي) جامع

  . باالتر است ،عملکرد هاي نوآوري سازمان
 و تکنولوژي مدیریت کارگیري هکه ب است این پژوهش حاضر نتیجه ینتر مهم: نتیجه گیري

 در نوآوري عملکردهاي تقویت آن از تر مهم کیفیت و هاي سبب ارتقاي عملکرد توسعه و تحقیق

  .ها می شود سازمان

  .نوآوري، کیفیت ،تحقیق و توسعه، تکنولوژي، جامع مدیریت نوآوري :)گان(واژه کلید

  مقدمه
هـاي   تا بـه امـروز، حـوزه    19به واسطه رشد سریع در تئوري ها و شیوه هاي مدیریت از قرن 

سال اخیر مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت، کـه مـدیریت        30خاصی ازمطالعات مدیریت در طی 
تکنولوژي یعنی توانایی  مدیریت" (Wang & Hong, 2009). تکنولوژي یکی از آنها می باشد

ی متقابل میان تجارت و تکنولوژي، شناخت محـدودیت هـاي فرآینـد برنامـه ریـزي      کایجاد در
کـارگیري تکنولــوژي بـه عنــوان بخشـی از فراینــد برنامـه ریــزي اســتراتژیک      اسـتراتژیک و بــه 

عنـوان بخشـی از    این مدیریت تکنولوژي را می توان بـه  بنابر"  (Edler et al, 2002)."شرکت
مدیریت تکنولوژي، در واقع  (Kurokawa et al, 2005). "مدیریت استراتژیک در نظر گرفت

سـازد و شـامل    کارگیري تکنولـوژي را ممکـن مـی    مدیریت سیستمی است که خلق، کسب و به
ها را در راستاي خدمت به بشر و برآورده ساختن نیازهاي مشتري  ولیتی است که این فعالیتئمس
هـاي خلــق تکنولــوژي و وقــوع   لفــهؤتــرین م تحقیـق، اختــراع و توســعه، اساسـی  . دهــد ار مــیقـر 

ي نیـز وجـود دارد کـه    تـر  مهـم لفه ؤهاي تکنولوژیک هستند اما در مسیر تولید ثروت، م پیشرفت

                                                 
1. Lisrel 
2. SPSS  
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به بیـان دیگـر، مزایـاي تکنولـوژي هنگـامی      . سازي تکنولوژي است کارگیري یا تجاري همان به
تواند فـرد، شـرکت یـا یـک نهـاد       مشتري می. آن به دست مشتري برسد  تیجهیابند که ن تحقق می

کنـد   اختراعی که در قفسه نهاده شود، ثروت تولید نمی. هاي دفاعی باشد دولتی همچون سازمان
بـازده    عنوان اختراع به ثبت برسد  حتی اگر به، شود کند و به کار بسته نمی اي که بروز می و ایده

شود که یـا تجـاري شـود و یـا در مسـیر       لوژي هنگامی به تولید ثروت منجر میتکنو. مالی ندارد
شـوراي تحقیقـات ملـی    . تحقق اهداف استراتژیک یا عملیاتی یک سـازمان بـه کـار بسـته شـود     

اي کـه بـا    رشـته  بـین   یـک حـوزه  ": آمریکا، مدیریت تکنولـوژي را چنـین تعریـف کـرده اسـت     
هاي تکنولوژیک بـراي شـکل دادن و تحقـق اهـداف      يسازي توانمند ریزي، توسعه و پیاده طرح

   (Khalil, 2000).   "استراتژیک و عملیاتی یک سازمان سروکار دارد
 هـا بایـد در جهـت برقـراري تعـادل در توجـه بـه        من مطـرح نمودنـد کـه سـازمان    شـ و تا بنر

 صـورت متعـادل آنهـا را در راهبردهـاي کـالن      کننـد و بـه   پژوهش تالشموضوعات کیفیت و 
 گونـه اسـتدالل نمودنـد کـه وجـود امکانـات کیفـی در        ان ایـن آن. سازمان مورد توجه قرار دهند

از  سازمان یک الزام اساسی در راستاي تقویت منابع سازمان براي دست یابی بـه میـزان بـاالتري   
یکپارچـه سـازي ایـن دو مقولـه      گونه نتیجه گیري کردند که ن اینآنا. بهره وري و کارایی است

تواند زمینه  و میاست سازمان داشته  اثرات زیادي در تقویت جایگاه رقابتی) نوآوريو کیفیت (
از جنبه هاي مختلف می تـوان ضـرورت انجـام چنـین     . ساز ثبات در عملکرد آتی سازمان باشد

مشاهده نمود؛ عصـري کـه در آن شـاهد ایجـاد محیطـی پیچیـده در دنیـاي اطـراف          پژوهشی را
که درآن فشار بر سازمان براي تطبیق با شـرایط متغیـر و متنـوع رو بـه      هستیم، محیطی ها سازمان
 است، همچنین دشوار شدن امکان پیش بینی صحیح تقاضاهاي بازار، ضرورت و اهمیت افزایش

بولیجن  .ها داراي ارتباط تنگاتنگ است با این موضوع زیرامی شود  چنین پژوهشی بر ما مسلم 
رقـابتی و   گیـري محـیط هـاي    ین نتیجه رسیدند کـه بـا شـکل   هاي خود به ا وکامپ  در پژوهش
ی یعملکردهـا  توانند در این محیط فعالیت کنند که توانایی تقویت می هایی پیچیده، تنها سازمان
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ــه   ــده، در مقول ــد بعــدي و پیچی ــاد و ســاختارهاي چن ــا ابع ــوآوري را  ب داشــته  هــاي کیفیــت و ن
  ). 1389 فارسیجانی و سمیعی نیستانی،( باشند
تکنولوژي با پیوند دادن اصول مهندسی، علوم و مدیریت بـه منظـور دسـتیابی بـه      تمدیری"

اهداف استراتژیک و عملیاتی سازمان به برنامه ریزي، توسعه و اجراي قابلیت هاي تکنولوژیکی 
هاي مدرن وجود دارد که نقشـی اسـتراتژیک در ایجـاد     سه عامل اساسی در سازمان. می پردازد

شود  رهبري کارا سبب می. استراتژیک است ،نخستین عامل رهبري. ر عهده دارندمزیت رقابتی ب
به توسعه خود در مسیر صحیح  بپردازد و تولید محصول نیز بر اساس خواست بـازار   ،که شرکت

کارکنان نیـروي  .توانمند و با انگیزه است ،عامل دوم دارا بودن کارکنان. صورت خواهد گرفت
ایـن امـر بسـیار حـائز     . تکنولـوژي اسـت   ،ومین عامل مدیریت صـحیح س. محرکه سازمان هستند

اهمیت است که تکنولوژي سازمان به طور صحیح و مقتضی مدیریت شود به نحوي که سازمان 
  .(Li-Hua, 2007) "به وضعیت رقابتی و کارایی دست پیدا کند

یکی از به عنوان  .م1990و  1980هاي  نیز در طی دهه کیفیتاز طرف دیگر مسئله "
که  ویژه زمانی ، بهه استسازمان ها مطرح بود منابع کسب مزیت رقابتی براي ینتر مهم

هاي ژاپنی از دست  خود را در رقابت با شرکت بخش بزرگی از سهم بازارغربی هاي  شرکت
 اصلی منابع ینتر مهمیکی از هاست که  به عنوان  مدتنوآوري نیز  طور مشابه مقوله به .دادند

 تحقیقات نشان داده است که بسیاري ازنتایج . شده استکسب مزیت رقابتی شناخته 
 سهم بازار و سودبا توحه به مقوله نوآوري مزایایی نظیر افزایش اند  توانستهاي تجاري ه شرکت

 تکنولوژي استراتژیک اهمیت به مدیران، باغل"(Prajogo & Sohal, 2006). " کسب نمایند

 .برده اند پی هستند مشغول درآن که صنعتی یا سازمان در رقابتی مزیت و ارزش آفرینش در
 تر ملموس تکنولوژي، تغییرات نرخ و تولید هاي پیچیدگی هزینه ها، افزایش با اهمیت، این
 افزون روز اهمیت .شود می تشدید نیز تکنولوژي، منابع و رقابت شدن جهانی با و شود می

 & Albright) "کرده است تبدیل ها سازمان براي ضرورتی به را آن بر مدیریت و تکنولوژي

Kappel, 2003) .  مدیریت تأثیربا توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر تالش دارد تا 
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بر عملکردهاي سازمان از لحاظ نوآوري  )مدیریت نوآوري جامع( توسعه و تحقیق ،تکنولوژي
موضوع این است که مدیریت تکنولوژي و دلیل این . و کیفیت را مورد بررسی قرار دهد

توسعه از اصلی ترین منابع براي دست یابی به حدود باالتري از عملکردهاي خالقانه در  ،تحقیق
نماید که آیا مدیریت نوآوري  را مطرح می سؤالموضوع فوق این . شوند ها محسوب می سازمان

مدیریت نو  تأثیري دارد؟ و میزان معنادار تأثیرجامع بر عملکردهاي کیفیت و نوآوري سازمان 
 آوري جامع  بر این عملکردها چه میزان است؟

  پژوهش ادبیات بر مروري
 بـر  )مـدیریت نـوآوري جـامع   (توسـعه   و تحقیق، تکنولوژي مدیریت اثرات مطالعه این در

در این پژوهش تکنولوژي . گیرد می عملکردهاي کیفیت و نوآوري مورد بررسی و آزمون قرار
 که براي توسعه محصوالت یا خدمات بهاست عنوان دانش تئوري و عملی، مهارت یا ابزاري  به

تحقیـق و توسـعه شـامل     ،مـدیریت تکنولـوژي    .کار مـی رود  تر از حالت قبل به شکلی مناسب
تکنولوژي براي کمک به تالش هاي انسـانی   توسعه پذیرش و مسئولیت خلق، خریداري، نشر و

هـاي خـود اثبـات نمـود کـه توسـعه        در مطالعـه  النسـیتی  .اسـت  شـتریان براي تـأمین نیازهـاي م  
همگرایی با سایر سیستم هاي موجود در سازمان می تواند باعـث ارزش   تکنولوژي تنها از طریق

:  نمـود صـورت زیـر تعریـف     مفهـوم همگرایـی تکنولـوژي را بـه     وي. شـود  افزوده در سـازمان 
دیگـر   چند مطالعه رد ،اجرایی در سازمان -تولیديپژوهشی و -نواحی تحقیقاتی همگرایی بین"

تحقیق و توسعه با هـدف تعریـف و تولیـد محصـوالت جدیـد و موفـق       ، بین بازاریابی همگرایی
  ).1389 فارسیجانی و سمیعی نیستانی،( "بررسی قرار گرفت مورد
هـاي وضـعیت، پـیش بینـی عملکـرد       مدیریت تکنولوژي از طریق تجزیه و تحلیل منحنـی "
اصـطالح بلـوغ   . لوژیکی و سرمایه گذاري روي تحقیق و توسعه قابـل برنامـه ریـزي اسـت    تکنو

مدیریت تکنولوژي بر می گردد به درجه کمال و اثربخشـی یـک سـازمان در شناسایی،توسـعه،     
  (Miyazaki & Kijima, 2000)."هـاي تکنولوژیـک آن سـازمان    یـت لمـدیریت و کنتـرل قاب  
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به عنوان ابزار دست انسان در نظـر گرفتـه مـی شـود کـه نـه تنهـا ماشـین هـا،           اساساً تکنولوژي"
امـا  . شود بلکه شیوه ها و تکنیـک هـا را نیـز در بـر مـی گیـرد       ها را شامل می کامپیوترها و ربات

یده تري را شامل می شود که در آن تکنولوژي را مرتبط بـا افـراد،   چامروزه نکنولوژي مفهوم پی
   (Chul, 1998)."گیرند اطالعات و غیره در نظر می ،سازمان، فرایندها

صاحب نظـران مـدیریت اسـتراتژیک دریافتنـد کـه تکنولـوژي یکـی از         1980ر طی دهه د
) 1983(پـورتر  ". بازرگانی و همچنـین اسـتراتژي رقـابتی اسـت     ،عناصر مهم در تعریف تجارت
در واقـع تکنولـوژي   . اسـت ین عوامل تعیین کننده رقابـت  تر مهمدریافت که تکنولوژي یکی از 

یک عامل رقابتی بسیار مهم براي کشورها در سـطح کـالن و بـراي سـازمان هـا در سـطح خـرد        
تکنولوژي یک عامل کلیدي براي  رشد اقتصادي پایدار اسـت و انتظـار مـی رود کـه در     . است
 از همـان ابتـدا مـدیریت    (Sahoo et al, 2011). "رقابـت بـر پایـه تکنولـوژي باشـد      ،21قـرن  

ساختار آن برگرفته از مدیریت تحقیـق  . شدید اصول مهندسی بوده است تأثیرتکنولوژي، تحت 
و توسعه است و در ابتداي پیدایش آن در ادبیـات مـدیریت، مسـائلی چـون انتخـاب و ارزیـابی       

اصلی آن  تأکیداما . شد توسعه، پیش بینی تکنولوژي و غیره را شامل می، پروژه، سازمان تحقیق
مدیریت تکنولوژي با پیوند دادن اصول  مهندسـی،  . یت دارایی هاي تکنولوژیک بودروي مدیر

علوم و مدیریت به منظور دستیابی به اهداف اسـتراتژیک و عملیـاتی سـازمان بـه برنامـه ریـزي،       
توان گفت که فلسفه وجودي  در نتیجه می. توسعه و اجراي قابلیت هاي تکنولوژیکی می پردازد

طبق . یجاد تطابق میان مجموعه تکنولوژي و اهداف و مقاصد سازمان استمدیریت تکنولوژي ا
مدیریت تکنولوژي یعنی تصمیم گیري در مورد مسائل مربوط به ایجـاد و  ) 1990( نظر بایراکتار

خلـق  : گیـرد  می این تعریف موارد ذیل را در بر. هاي تکنولوژیک ها و قابلیت بکارگیري دارایی
استفاده کارا و اثربخش از تکنولوژي هاي موجود جهت پاسـخ دهـی و   هاي جدید و  تکنولوژي

توســعه  ،هـا، جامعـه و طبیعـت    همچنـین سـازگاري بـا تغییـرات تکنولوژیـک در افــراد، سـازمان      
 ,Chanaron & Jolly) هـاي سـازگاري بـا مسـائل تکنولـوژیکی      هـا و شـیوه   هـا، تکنیـک   روش
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کنولوژي ارائه نمود که شامل پنج فرایند چارچوبی براي مدیریت ت) 1995(گرگوري .   (1999
  :شود عام به شرح زیر می

  . شناسایی تکنولوژي هایی که براي کسب و کار حایز اهمیت هستند -1"
  .انتخاب تکنولوژي هایی که باید توسط سازمان مورد حمایت قرار گیرند -2
  .خرید و همگون سازي تکنولوژي هاي انتخاب شده  -3
  .تکنولوژي ها به منظور خلق سود و یا سایر منافعبهره برداري از  -4
 ,Phaal et al ). "محافظت از دانش و تجربه به کار رفته در محصوالت و سیستم هاي تولید -5

2001)  

  چارچوب نظري
مدیریت نوآوري (توسعه  و تحقیق و تکنولوژي مدیریت تأثیربررسی  مطالعه این موضوع

رو و براي فهم بهتر  از این. سازمان است کیفیت درر روي عملکردهاي نوآوري و ب )جامع
 شکلو در است بیشتري یافته  توسعه، پژوهشی در یک چارچوب تحقیق حاضرموضوع، سؤال 

مدل ارائه شده توسط  بخشی از مدل برگرفته از نیا يرهایمتغ. به نمایش درآمده است 1
Prajogo  وSohal  مدیریت تکنولوژي و مدیریت در این پژوهش، . باشد یم .م2006درسال

 سه شامل نیز دیگر بخش .شوند می محسوب مستقل متغیرهاي عنوان تحقیق و توسعه به
 ،محصول کیفیت: از ندوابسته است، که عبات هايمتغیر به عنوان شاخص اندازه گیري عملکرد،

  .محصول نوآوري فرآیند و نوآوري
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  متغیرهاي  مستقل                                                                    متغیرهاي وابسته        

  
 مدل تحقیق. 1شکل 

  
  فرضیه هاي تحقیق

  فرضیه هاي پژوهش .1جدول 
  شرح فرضیه  فرضیه
  .دارد معناداري اثر کیفیت محصول روي مدیریت تکنولوژي بر  اول فرضیه

  .دارد معناداري روي نوآوري فرآیند اثر مدیریت تکنولوژي بر  فرضیه دوم
  .دارد معناداري اثر روي نوآوري محصول مدیریت تکنولوژي بر  فرضیه سوم

  .دارد معناداري اثر کیفیت محصول روي مدیریت تحقیق و توسعه بر  چهارم فرضیه

  .دارد معناداري روي نوآوري فرآیند اثر مدیریت تحقیق و توسعه بر  فرضیه پنجم

  .دارد معناداري اثر نوآوري محصول روي مدیریت تحقیق و توسعه بر  فرضیه ششم

 مدیریت تکنولوژي

 مدیریت تحقیق و توسعه

کیفیت محصول   

 نوآوري فرآیند

 نوآوري محصول
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  پژوهش روش
پژوهش حاضر از لحاظ دسته بندي تحقیقـات بـر حسـب نحـوه گـردآوري داده هـا، یـا بـه         

هـاي نمونـه    عبارت دیگر طرح تحقیق، تحقیقی توصیفی به شمار می رود که به توصیف ویژگی
تحقیقـات توصـیفی خـود بـر چنـد      . ها به جامعه آماري پرداخته است و سپس تعمیم این ویژگی

از نظـر هـدف،    همچنـین  .آن به کار رفتـه اسـت   همبستگین پژوهش، نوع دسته هستند که در ای
روش میـدانی اسـتفاده شـده     هـا از  آوري داده جمـع براي . محسوب می شود کاربرديتحقیقی 
پرسشـنامه اي کـه در ایـن     قسـمت اصـلی  . آوري داده هـا نیـز پرسشـنامه اسـت     جمعابزار . است

در ایـن پرسشـنامه بـا    . اسـت  هاي نگرشی پرسشپژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، شامل 
متغیرهـاي مسـئله،    دربـاره  آماري جامعهاعضاي هاي  سؤال، تالش شده است دیدگاه 21طراحی 
پـنج   استفاده در این پژوهش، طیـف  طیف مورد. آوري و مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد جمع
 تصـادفی سـاده   ونـه گیـري  نم روش پژوهش این در گیري فرایند نمونه .لیکرت است اي گزینه
نفـر پرسـنل در     500هاي تولیـدي بـا بـیش از     شرکت کلیهپژوهش  جامعه آماري این .باشد می

روش شناسی مدل یابی معادالت سـاختاري تـا حـدود     که ز آن جاا .است گیالن محدوده استان
حجم نمونه  شبیه است، می توان از اصول تعیین هزیادي با برخی جنبه هاي رگرسیون چند متغیر

، براي تعیـین حجـم نمونـه در مـدل یـابی معـادالت سـاختاري،        هدر تحلیل رگرسیون چند متغیر
بـه متغیرهـاي   ) مشـاهدات (نسـبت تعـداد نمونـه     هچنـد متغیـر   در تحلیل رگرسیون .استفاده نمود

در غیر این صورت، نتایج حاصل از معادله رگرسیون چندان تعمیم  .کمتر باشد 5مستقل نباید از 
به طور کلی حجم نمونه در روش شناسی مدل یـابی معـادالت سـاختاري مـی      .پذیر نخواهد بود

غفـاري آشـتیانی و   ( "تعیـین شـود   ،شـده  مشاهده به ازاء هر متغیر اندازه گیري 15تا  5تواند بین 
  ). 1388دیگران،  
  :که درآن 5q ≤ n ≤ 15qیعنی 

  q) = گویه هاي پرسشنامه(تعداد متغیرهاي مشاهده شده 
  n= حجم نمونه 
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با در نظر  سؤال است، تعداد حجم نمونه  21حاوي  تحقیق حاضربا توجه اینکه پرسشنامه 
جهت دریافت پاسخ هاي . می باشد 210با  ازاء هر متغیر برابر مشاهده به  10گرفتن حد متوسط 

 236که از این تعداد گردید نفر از مدیران در جامعه آماري توزیع  300 ها بین پرسشنامه بیشتر،
  .                                 که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند دبودنهاي قابل قبول  عدد از آنها، پرسشنامه

  داده ها گردآوري ابزار پایایی و روایی
در این تحقیق براي اینکه مشخص شود که سؤاالت پرسشنامه، داده هاي مورد نیاز براي 

نظران مدیریت و  صاحب ان،ادتهاي تحقیق را جمع آوري می کند، از نظرات اسآزمون فرضیه 
 در، پرسشنامه نهایی اعمال اصالحات وپس از جذب نظرها . روش تحقیق استفاده گردیده است

به منظور تعیین پایایی پرسشنامه قبل از توزیع نهایی آن یک . آماري توزیع شده است جامعه
مدیر شرکت هاي تولیدي صورت گرفت و  30توزیع پرسشنامه بین  وسیله همطالعه مقدماتی، ب

سپس از طریق نرم افزار اس پی اس اس ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن 
توان گفت که پرسشنامه تحقیق از پایایی مناسبی  بنابراین می. دست آمد هب 83/0بیش از  

  . برخوردار است

  داده ها تحلیل و تجزیه
   شناختی پژوهش توصیفی متغیرهاي جمعیت آمار

 درصـد آنهـا   15دهندگان مرد و  درصد پاسخ 85توزیع فراوانی جنسیت نشان داد که ) الف
  . هستند زن

 26دهنـدگان دیـپلم،    درصـد پاسـخ   19توزیع فراوانی سطح تحصـیالت نشـان داد کـه    ) ب
 درصد آنها داراي تحصـیالت فـوق لیسـانس و بـاالتر     21درصد لیسانس،  34فوق دیپلم،  درصد
  .هستند
دهنـدگان مـدیران    درصـد پاسـخ   60توزیع فراوانی واحد محـل خـدمت نشـان داد کـه     ) ج
  .درصد مدیران ارشد هستند 23 و درصد مدیران سطوح دیگر اداري 17و مدیران تولید،  کیفیت
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  پژوهش  متغیرهاي استنباطی آمار
  ماتریس همبستگی 

ییکی از روش هاي بررسی روابط " از . باشد مدل معادالت ساختاري می بین متغیرها علّ
یروش تحت عنوان مدل  این هنگامی که داده هاي به دست آمده از نمونه  .یاد شده است علّ

به صورت ماتریس همبستگی یا کوواریانس درآید و توسط مجموعه اي از معادالت رگرسیون 
لیزرل تحلیل نمود و برازش آن را براي   وان با استفاده از نرم افزارتعریف شود، مدل را می ت

در واقع اساس تحلیل در برنامه . )1381آذر، ( "جامعه اي که نمونه از آن استخراج شده آزمود
لذا در تحقیق حاضر . لیزرل بر مبناي ماتریس کواریانس یا همبستگی بین متغیرها می باشد

نتایج . ارائه شده است  2 یق محاسبه گردید که نتایج آن در جدولهمبستگی میان متغیرهاي تحق
درصد  5نشان می دهند که بین همه متغیرهاي موجود در مدل تحقیق در سطح خطاي 

بنابراین هرگونه تغییر در یکی از متغیرها با تغییري هم جهت در سایر . همبستگی وجود دارد
همبستگی بین متغیرهاي مدل، در ادامه براي تعیین با توجه به وجود . متغیرها همراه خواهد بود

نوع و میزان اثر هر یک از متغیرها بر یکدیگر از روش مدل سازي معادالت ساختاري استفاده 
  .می شود

 ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش. 2جدول

نوآوري 
 محصول

نوآوري 
 فرآیند

کیفیت 
 محصول

مدیریت 
تحقیق و 
 توسعه

مدیریت 
 تکنولوژي

 متغیرها

 مدیریت تکنولوژي 1    

 مدیریت تحقیق و توسعه 339/0 1   

 کیفیت محصول 383/0 376/0 1  

 نوآوري فرآیند 417/0 401/0 250/0 1 

 نوآوري محصول 494/0 473/0 185/0 166/0  1
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 آزمون فرضیه هاي تحقیق

مفروض بین آزمون فرضیه به روندي گفته می شود که طی آن وجود روابط یا اختالف "
 ظهوري،( "گیرد متغیرهایی که در فرضیه هاي تحقیق ادعا شده است، مورد بررسی قرار می

در تحقیق حاضر به منظور آزمون فرضیات از روش مدل یابی معادالت ساختاري "). 34: 1387
بسیار کلی و  همدل یابی معادالت ساختاري یک تکنیک تحلیل چند متغیر. استفاده شده است

از خانواده رگرسیون چند متغیره است که به پژوهشگر امکان می دهد، مجموعه اي از  نیرومند
: 1387 حمدي و دیگران،(" معادالت رگرسیون را به گونه اي هم زمان مورد آزمون قرار دهد

63.(  
  :معادالت ساختاري، دو دسته ضرایب بین متغیرهاي مکنون برآورد می شود روشدر 

متغیـر  "و یـک    "متغیـر مکنـون بـرون زا   "ضریب همبستگی بین یک که معرف ): γ( گاما -1"
  . است  "مکنون درون زا

که معرف ضریب همبستگی بین یـک متغیـر مکنـون درون زا و یـک متغیـر مکنـون       ):β(بتا  -2
 . درون زاي دیگر است

داري رابطه بـین متغیرهـاي مکنـون اسـت کـه در اثـر انجـام        معنانشان دهنده   tبه عالوه، آماره
غفـاري آشـتیانی و دیگـران،    ( "تجزیه و تحلیل معادالت ساختاري محاسبه و به دست مـی آیـد  

1388: 10 .(  
بـر اسـاس مـدل معـادالت     ) هـا  فرضـیه  تأئیـد یا عـدم   تأئید( نتایج آزمون فرضیه هاي تحقیق

نتایج حاصل از آزمون مدل یـابی  . به صورت خالصه ارایه گردیده است 3ساختاري، در جدول 
 95ساختاري نشان می دهد که در تحقیق حاضـر تمـامی فرضـیات در سـطح اطمینـان       معادالت

تـر از   دست آمـده بـراي تمـامی فرضـیات بـزرگ      هبt زیرا آماره . ئید قرار گرفتندأدرصد مورد ت
می باشد، در نتیجه فرضیه صـفر مبنـی بـر عـدم رابطـه بـین دو متغیـر مکنـون رد و فرضـیه           96/1

  . شود ي رابطه دو متغیر مکنون پذیرفته میدارمعناجایگزین مبنی بر 
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 نتایج آزمون فرضیه هاي تحقیق. 3جدول 

 نتایج tآماره  برآورد استاندارد مسیر فرضیه

 تأئید 46/2 13/0 مدیریت تکنولوژي                       کیفیت محصول 1

 تأئید 32/9 57/0 فرآیندمدیریت تکنولوژي                       نوآوري  2

 تأئید 85/11 83/0 مدیریت تکنولوژي                       نوآوري محصول 3

 تأئید 87/2 19/0 مدیریت تحقیق و توسعه                     کیفیت محصول 4

 تأئید 47/3 37/0 مدیریت تحقیق و توسعه                    نوآوري فرآیند 5

 تأئید 15/10 67/0 تحقیق و توسعه                     نوآوري محصولمدیریت  6

 شاخص هاي برازندگی مدل 
گام اول در آزمون مدل تحقیق برآورد تناسب یا برازش مدل است، لذا در تحقیق حاضر 
ابتدا مدل تحقیق با استفاده از شاخص هاي برازندگی مورد آزمون قرار گرفت که نتایج آن در 

بررسی شاخص هاي ارائه شده، بیانگر برازش مطلوب مدل با داده ها . ارائه شده است 4جدول 
  .می باشد

  شاخص هاي نیکویی برازش مدل. 4جدول 

 مقدار شاخص هاي برازش

 27/1025  1مجذور کاي

 427 2درجه آزادي

 00/0 سطح معناداري

 046/0  3جذر برآورد واریانس خطاي تقریب

 91/0 4شاخص نیکویی برازش

                                                 
1. Chi-Square 
2. df 
3. RMSEA 
4. GFI  
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 90/0  1شاخص تعدیل شده نیکویی برازش

 91/0  2شاخص برازش استاندارد شده

 93/0  3شاخص برازش استاندارد نشده

 94/0  4شاخص مقایسه اي  برازش

و  27/1025برابر با  427مقدار مجذور کاي این مدل با درجه آزادي  4مطابق جدول شماره 
از آنجا که این سطح معناداري بسیار کوچک . از لحاظ آماري معنادار است   p=00/0در سطح 

است، می توان نتیجه گرفت که آزمون مجذور کاي برازش دقیق مدل را با داده هاي مشاهده 
تقریباً همیشه از  200بزرگتر از  nشده رد می کند اما از آنجا که این شاخص براي مدل هاي با 

ت، این مسئله با توجه به این مطلب که براي روش مدل یابی معادالت لحاظ آماري معنادار اس
عالوه بر این مجذور کاي . ساختاري گروه هاي نمونه با حجم زیاد توصیه می شود تناقض دارد

هر چه این همبستگی ها بیشتر باشد برازش . همبستگی هاي موجود در مدل نیز هست تأثیرتحت 
هاي  به همین دلیل براي برازش مدل شاخص ).64 :1387 حمدي و دیگران،( تر است ضعیف

برابر با   5در این تحقیق جذر برآورد واریانس خطاي تقریب. دیگري مورد استفاده قرار گرفت
یا کمتر است  05/0ب، برابر با نجا که مقدار این شاخص براي مدل هاي خوآمیباشد، از  046/0
هاي برازندگی مدل  سایر شاخص. شده است برازش ،توان نتیجه گرفت که مدل به خوبی می

به طور کلی بین صفر تا یک متغیر هستند و ضرایبی  CFIو AGFI, GFI , NNFI, NFIشامل 
در تحقیق حاضر تمامی این شاخص ها . باشد قابل قبول در نظر گرفته می شود 90/0که باالتر از 

تحقیق از لحاظ تناسب با داده ها مدل هستند و این امر بیانگر آن است که مدل  90/0باالتر از 
  .مطلوبی می باشد

  
                                                 
1. AGFI 
2. NFI  
3. NNFI  
4. CFI 
5. RMSEA  
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  بحث و نتیجه گیري 
مدیریت نوآوري (توسعه  و تحقیق، تکنولوژي مدیریت تأثیرتحقیق حاضر به بررسی 

، تحقیقهاي  طبق یافته. نوآوري و کیفیت پرداخته است از لحاظ ، بر عملکرد سازمان)جامع
است اما  سازمان عملکردهاي کیفی براي بینی پیش قدرت داراي مدیریت نوآوري جامع

تحقیق  نتیجه ینتر مهم. قدرت پیش بینی آن براي عملکرد هاي نوآوري سازمان باالتر می باشد
) مدیریت نوآوري جامع(توسعه  و تحقیق، تکنولوژي مدیریت کارگیري هکه ب است حاضر این

ها  سازمان در نوآوري کردهايعمل تقویت آن از تر مهم کیفیت و هاي سبب ارتقاي عملکرد
مختلف مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت که نتیجه  هاي ها با نتایج پژوهش این یافته .می شود

  :شود آن در ذیل بیان می
مدیریت (توسعه  و تحقیق، تکنولوژي مدیریتدهند که  هاي پژوهش حاضر نشان می یافته

این یافته با نتایج  .دارند تأثیربر عملکرد سازمان از لحاظ نوآوري و کیفیت ) نوآوري جامع
بررسی "پژوهشی را با عنوان آنها  .انطباق دارد) 1389(فارسیجانی و سمیعی نیستانی پژوهش 

تکنولوژي در تعیین عملکردهاي  نقش یک پارچگی بین مدیریت کیفیت جامع و مدیریت
هاي پژوهش  یافته. انجام دادندتولیدي استان مرکزي  هايبر روي شرکت  "کیفیت و نوآوري

هر سه متغیر  اثرات مثبت و معناداري بر رويمدیریت نوآوري جامع  مذکور نشان داد که
اگر چه اثرش بر . و عملکرد نوآوري دارد یعنی عملکرد کیفیت، نوآوري فرآیند عملکردي

اثرات کم و . تر است کم نسبت به مدیریت کیفیت جامع روي عملکرد کیفیت محصول
بر روي نوآوري فرآیند و عملکرد نوآوري محصول نیز از  غیرمعنادار مدیریت کیفیت جامع

 در تحقیق دیگري که توسط پراجوگو و سوهال. باشد پژوهش آنان می جالب توجه تایجن
تحقیق و توسعه در / ادغام مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژي"تحت عنوان ) 2006(

انجام شده مشخص گردید که مدیریت تکنولوژي و  "تعیین عملکرد نوآوري و کیفیت
مدیریت تحقیق و توسعه رابطه معناداري با عملکرد کیفیت دارند اما شدت رابطه اي که با 

دست آمده از  هرو، نتایج تحقیق آنان با نتایج ب ز اینا. بیشتر است ،عملکرد نوآوري دارند
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) 2006(از دیگر نتایج به دست آمده در تحقیق پراجوگو و سوهال . پژوهش حاضرمطابقت دارد
تحقیق و / توان به وجود همبستگی مثبت میان مدیریت کیفیت جامع و مدیریت تکنولوژيمی

ان داد که مدیریت کیفیت جامع داراي قدرت عالوه بر این، تحقیق آنان نش. توسعه اشاره نمود
طور که  همان. پیش بینی عملکرد کیفیت است اما رابطه معناداري با عملکرد نوآوري یافت نشد

مدیریت تحقیق و توسعه بر  تأثیرپژوهش حاضر، درباره پیشتر اشاره شد یکی از یافته هاي 
و پراجوگو هاي پژوهش  با یافته عملکرد سازمان از لحاظ نوآوري و کیفیت است که

در پژوهش خود با ) 2008(پراجوگو و همکارانش  .داردمطابقت ) 2008(ش انهمکار
که مدیریت تحقیق  اند نتیجه گرفته "فعالیتهاي زنجیره ارزش بر کیفیت و نوآوري تأثیر"عنوان

ون همچنین تحقیق آنها نشان داد که عواملی چ. مثبت دارد تأثیرو توسعه بر نوآوري محصول 
 تأثیرتمرکز بر مشتري، مدیریت فرآیند و مدیریت کانال عرضه و توزیع بر کیفیت محصول 

با . مثبت دارد تأثیرعالوه بر این، مدیریت کانال عرضه و توزیع بر نوآوري محصول . دارند
را با باید مدیریت تکنولوژي و مدیریت تحقیق و توسعه ها  سازمانتوجه به نتایج به دست آمده 

منابع خود هماهنگ کنند، تا توانایی و قابلیت خود را، از جمله در زمینه نوآوري بهبود دیگر 
گسترش فعالیت هاي تحقیق و  اهاي موجود در بازار را از طریقضباید تقا ها سازمان. بخشند

همچنین براي تولید محصوالت جدید و نوآورانه و از طرف دیگر جهت  ود نتوسعه پاسخ ده
اي  تحقیق و توسعه توجه ویژه ،محصوالت خود به مقوله مدیریت تکنولوژي ارتقاي سطح کیفی

زیرا امروزه سازمان هایی در عرصه رقابت موفق ترند که به گونه اي مدیریت و هدایت  .نمایند
 و فعالیت روزانه سازمان از بخشی به شوند که نوآوري و ارتقاي سطح کیفی محصوالت تبدیل

حال اینکه مدیریت تکنولوژي و مدیریت تحقیق و توسعه هر  .شود آن فرهنگ از مهمی جزء
دو پیش نیازهاي کلیدي در زمینه عملکرد نوآوري و عملکرد کیفیت هستند و از این طریق به 

 .سازمان ها در کسب مزیت رقابتی کمک می نمایند
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