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 چکیده

های سازمانمحصول و عملکرد مالی در  نوآوری ،9001ایزو گری عدم اطمینان محیطی در روابط نقش تعدیل ، بررسیپژوهشهدف اصلی این 

  9001ایزو نامه یکه دارای گواه دنباشمی استان اصفهان های تولیدیسازمان پژوهش حاضرجامعه آماری  .باشداستان اصفهان میتولیدی 

ها با تجزیه و تحلیل داده آوری گردید.جمعه در قالب پرسشنامسازمان  90ها از داده، با این ویژگی سازمان شناسایی شده 150بیناز  هستند.

 9001و ایزر مثبت و معنادار ها حاکی از وجود تأثینتایج حاصل از آزمون فرضیهه است. انجام شد ، PLSنسل دوم معادالت ساختاری،  استفاده از

ی محصول و و نوآور 9001گری عدم اطمینان محیطی در روابط ایزو نقش تعدیل ،باشد. همچنین نتایجمی عملکرد مالی و محصول نوآوریبر 

  بخشد.یها را بهبود مسازمان عملکرد مالیمحصول،  نوآوریو عملکرد مالی را به اثبات رسانید. همچنین مشخص گردید که  9001نیز ایزو 
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 مقدمه  -1

 بازارهای ماندن در باقی جهت حیاتی فاکتورهای از یکی کیفیت،
 یفلسفه یک یمنزله به کیفیت نیز مدیریت .است رقابتی الا کام

 را از سازمانی کارکردهای تمامی که شودمی نظر گرفته در مدیریتی
 ارتقاء با و بهبود می بخشد سازمانی تغییرات و مستمر بهبود طریق

رضایت  به سازمان دستیابی به منجر عملیاتی، مالی و عملکردهای

 رضایت و افزایش مشارکت پذیری، انعطاف ارتقای مشتریان،
 تعالی نهایت، در و باالتر رقابتی و مزیت ها هزینه کاهش کارکنان،
 هایگیری محیطشکل با این، بر افزون[. 1] شد وکار خواهد کسب
 که دهند ادامه خود فعالیت به توانندمی هاییسازمان تنها رقابتی،
 تقویت نوآوری همچون سازمانی مهم هایقابلیت در خود را عملکرد

 توان و نوآوری گرو در هاموفقیت سازمان امروز دنیای در[. 2] کنند
کارهای راه به توجه و است بازار در نو هایاز فرصت برداری بهره

 .[3]است انکاری برخوردار غیرقابل اهمیت از قوت نقطه این ارتقای

 فراهم را تغییرات با سریع انطباق امکان سازمان برای نوآوری

 به جدید یافتن بازارهای و طراحی محصوالت جدید در و کندمی

 هایناپایداری مقابل در خود از بتواند تا کندمی کمک سازمان

 تنها های رقابتی امروزدر محیط[. 4ید ]نما محافظت محیط
 با عملکرد تقویت توانایی که کنند فعالیت توانندهایی میسازمان
 و کیفیت هایمقوله در پیچیده، و ساختارهای چندبعدی و ابعاد
که  نمود گیرینتیجهتوان میلذا  [؛5]باشند داشته را نوآوری

 هاسازمان نجات و کردن رقابتی برای تنهایی به کیفیت مدیریت

 را محققان از بسیاری توجهنیز  نوآوری و در کنار آن نیست کافی

 برای رقابتی مزیت ایجاد سبب ، چراکهاست کرده جلب خود به

های نوآور دارای ز طرفی سازمانا [.6]شودمی هاسازمان
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 یک اما باشند،می بازار سهم و هایی برای افزایش سودفرصت

 نتواند اگر باشد موفق تواندنیز نمی صرف نوآوری با سازمان

 لذا [.7]کند  تولید کیفیت قبول قابل استانداردهای با محصوالتی

 و باال کیفیت به دستیابی هاسازمان اصلی اهداف از یکی امروزه

 توامان سود و وریبهره تا باشدمی همزمان بطور برتر نوآوری

سازی نظام رویکردهای مختلفی برای پیاده [.8]دنیاب افزایش

، کارگروه فنی 1987است. در سال مدیریت کیفیت طراحی شده 

را به جهانیان عرضه  9000سازمان، سری استاندارد ایزو  176

کرد. هدف از تدوین این سری از استاندارد به وجود آوردن الگویی 

تضمین های مدیریت و المللی برای اجرا و استقرار سیستمبین

کیفیت بود، که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت 

استانداردهای مدیریتی است که  9000استانداردهای سری  [.9]

 اخیر، هایسال در[. 10د]نکنمبانی مدیریت کیفیت را بیان می

 به  .است تبدیل شده برای محققان جذاب موضوعی به نوآوری

 برای نوآوری محیطی، اطمینانو عدم  رقابت افزایش دلیل

راهی  تنها گویا و شده تلقی حیاتی رقابتی، مزیت دستیابی به

 امیدوار شدن خود موفق به تواندمی کار وب کس یک که است

 ایجاد برای ایعنوان وسیله به نوآوری از هاسازمان [.11] باشد

 تقاضای تغییر و شدید فشارهای رقابتی با مقابله سازمانی، انطباق

های مختلفی قابل بررسی نوآوری از جنبه. رندبمی ان بهرهمشتری

قرار گرفته باشد. در پژوهش حاضر نوآوری محصول مورد توجه می

تاثیرگذار است. یکی از  آنگسترش  عوامل چندی براست که 

های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته عواملی که در سال

به  سازی سیستم های مدیریت کیفیت بر نوآوریاست تاثیر پیاده

بیشتر  .[12]باشدمی طور کلی و نوآوری محصول به صورت خاص

هایی که در این حوزه انجام شده است تاثیرات نظام پژوهش

و کمتر  [13]را بر نوآوری مورد توجه قرار داده اند مدیریت کیفیت

بر  9000به بررسی تاثیر رویکردهای مدیریت کیفیت از جمله ایزو 

 و دلیکنوآوری پرداخته شده است. این در حالی است که 

نشان [ 15] (2012)همکاران  و و الرفیعی [14](2014)همکاران 

تواند نوآوری در می هادرسازمان 9000سازی ایزو دادند. که پیاده

آنها را بهبود بخشد. در پژوهش حاضر این رابطه مورد کنکاش قرار 

 هاینگرانی جمله از همواره مالی عملکرد موضوع خواهد گرفت.

 یک سالمت بر باشد و داللتمی هاسازمان اندرکاراندست اصلی

عارف  سپهوند و [.16]گرددمی آن بقای و موجب داشته سازمان

بررسی و تحلیل تاثیر  "(  در مقاله خود با عنوان1393نژاد)

 "مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری

ر عملکرد نوآوری تاثیر مثبت که مدیریت کیفیت ب ندبیان کرد

 تاثیر بررسی به تحقیقی در ،(1392)شول و کزازی  [.17دارد]

 این به و پرداختند نوآوری عملکرد بر فراگیر کیفیت مدیریت

 عملکرد بر بسزایی تاثیر فراگیر کیفیت مدیریت که رسیدند نتیجه

 تاثیر بررسی عنوان با تحقیق در( 2012)جافره[. 18]دارد نوآوری

 نتیجه این به سازمانی عملکرد بر کیفیت مدیریت های فعالیت

 ابعاد بهبود بر مثبتی تاثیر کیفیت مدیریت های فعالیت که رسید

 انسانی، منابع عملکرد مالی، عملکرد مانند سازمانی عملکرد

 در ،(2012)همکاران و زهیر [.19]دارد ... و نواوری عملکرد

 بر فراگیر کیفیت مدیریت های فعالیت تاثیر بررسی به تحقیقی

 نتیجه این به و پرداختند نوآوری عملکرد و کیفیت عملکرد

 بر تمرکز مانند فراگیر کیفیت مدیریت های فعالیت که رسیدند

 بر کارکنان مدیریت و فرآیند مدیریت مستمر، بهبود مشتریان،

 معناداری و مثبت تاثیر نوآوری عملکرد و کیفیت عملکرد

( به بررسی تاثیر سیستم 1391و همکاران)تهرانی  [.20]دارند

های مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی شرکت های بورسی 

( در تحقیقی به 1391همکاران)دسترنج و  [.21]پرداختند

شناسایی و رتبه بندی ابعاد کیفیت در سازمان های خدماتی 

 [.22]پرداختند

باشند روبرو می تفاوتیهای مختلف با عوامل محیطی مسازمان

بسیاری از عوامل درون سازمانی مانند عوامل محیطی بر [. 23]

از جمله  های مدیریتی و ... تاثیرگذار است.ساختار، فرهنگ، سبک

ها تاثیر پذیرد عوامل محیط سازمانمواردی که می تواند از 

بسیاری از  باشد. لذاهای مدیریت کیفیت مینوآوری و سیستم

های بیشتری برای متخصصان عقیده دارند که الزم است پژوهش

های مدیریت کیفیت انجام محیط بر رویه تاثیرمشخص کردن 

هایی که برای ترین شاخصمهمیکی از [(. 25[ و ]24]پذیرد )

گیرد عدم ها مورد استفاده قرار میتحلیل عوامل محیطی سازمان

. عدم اطمینان محیطی به این معنی است استاطمینان محیطی 

گیرندگان اطالعات کمی درباره عوامل محیطی داشته و که تصمیم

در اختیار ندارند  را زمان کافی برای پیش بینی تغییرات بیرونی

 تیریمدی ساز هادیبر پ یطیعوامل مح یبررس ی هنیدر زم [.26]

 از یاریاست؛ لذا بس نگرفته انجام یادیز یها شپژوه تیفیک

 یشتریب یها شکه الزم است پژوه دارند دهینظران عق بصاح

 تیفیک تیریمد یها هیبر رو طیکردن نقش مح صمشخی برا

 نیتر از مهم یکی یطیمح نانیعدم اطم[، 25[، ]24] ردیانجام پذ

 یبررس که بهیی ها پژوهش شتریاست که در ب ییرهایمتغ

. خوردی چشم م به اند، هخارج سازمان پرداخت ییاقتضا یرهایمتغ

ترین متغیر هایی است که در محیط سازمان ها یکی از مهمو 

  وجود دارد.
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ریت متعددی درباره تاثیر مدی مطالعاتهمان طور که اشاره شد  

 ی کهکیفیت بر نوآوری و عملکرد مالی وجود دارد اما پژوهش های

ک تاثیر مدیریت کیفیت را بر عدم اطمینان محیطی به عنوان ی

ت بررسی کند وجود ندارد و این موضوع  ضرور  متغیر تعدیلگر

 پژوهش را خاطر نشان می سازد.

 کهنیبا توجه به ا زیاست و ن یاز نوع کاربرد یفیتوصپژوهش   نیا

 یبررس  یرا تاکنون کس  یطیمح نانیعدم اطم گریلینقش تعد

 یدانی ؛ که به ش کل مدباش یم زین یاتوسعه قینکرده است، تحق

ه  دف اص  لی پ  ژوهش حاض  ر بررس  ی نق  ش ش  ده اس  ت.  اج  را

و  9000کنندگی عدم اطمینان محیطی در روابط بین ای زو تعدیل

در مقال ه  باش د.ن وآوری و عملک رد م الی مینوآوری و همچنین 

، ن وآوری، عملک رد م الی، 9000ای زو  پژوهشحاضر ابتدا ادبیات 

عدم اطمینان محیطی و رواب ط آنه ا م ورد بررس ی ق رار خواه د 

که در  شودپرداخته میشناسی پژوهش گرفت. پس از آن به روش

ی آن ابعاد مختلف پرسشنامه طراحی شده و همچنین نمونه آم ار

های پژوهش ، شرح داده خواهد شد. پس از آن یافتهپژوهشمورد 

پ ذیرد. در انج ام می پژوهشارائه خواهد گردید و آزمون فرضیات 

 .گرددقسمت آخر نیز نتایج حاصل از انجام پژوهش ارائه می

 ی فرضیاتبانی نظری پژوهش و توسعهم -2

 ژوهش پمبانی نظری  -2-1

  9001ایزو -2-1-1

 ب ه حرک ت ب رای قدم نخستین ،9000 استانداردهای سری ایزو

، اس تاندارد 9000. ای زو اس ت فراگی ر کیفی ت م دیریت س وی

های م  دیریت کیفی  ت ب  وده و راهنم  ای الملل  ی سیس  تمبین

های تولیدی و خدماتی برای پیاده س ازی نظ ام م دیریت سازمان

 الگویی ارائه ،9000ایزو  استانداردهای هدف [.27باشد]کیفیت می

 به یت،کیف تضمین و مدیریت سیستم سازی پیاده برای المللیبین

 مش تریان ها و نیازه ایخواس ته درک ب رای دقیق روشی عنوان

های یتفعال تمام، 9000 ایزو کیفیت مدیریت نظام [.28]باشد می

 اب انطباق از پس و نموده مکتوب شناسایی و اثرگذار بر کیفیت را

 آورد م ی در اج را به سازمان یهمه در استاندارد، هاینیازمندی

 معیاره ایی و اص ول ب ر م دیریت کیفی ت ،9000 ایزو در [.29]

 تحقق منظور به الزاماتی آن در که طوری به ،است ای استوارپایه

 [.30است] گردیده تدوین سازمان یک در فوق اصول
و  9002ای زو ، 9001ایزو  شامل 9000ایزوخانواده استانداردهای 

ایزو  یریمفاهیم پایه و زبان بکارگ 9000ایزو. باشدمی 9003ایزو 

الزامات  9001ایزو  باشد، به عبارتیمی اخذ گواهینامه برای 9001

به  ISO, 2009) کندینظام مدیریت کیفیت را مشخص م یاهیپا

 9000ای  زوس  ری  1987ورژن (. 2015مان  در  نق  ل از باس  کا 

سه استاندارد برای اطمین ان از کیفی ت اس ت:  استانداردها شامل

در  9000ایزوورژن دوم سری . 9003ایزو و 9002ایزو، 9001ایزو 

. این ورژن بر اهمیت اق دامات بازدارن ده تدوین گردد 1994سال 

م دیریت  ترعیم وس یهااز مف 2000ورژن   9001ایزو. داردتأکید 

ب ه یک ی از  ندر آ و بهبود رضایت مشتری نمودهکیفیت استفاده 

رویک رد  . بعالوه، تمرکز آن بره استمعیارهای عملکرد تبدیل شد

 9001ای زو . باش دمی س ازمان فعال مدیریت مشارکتو ی فرایند

ه دف آن توض یح که  اساساا همانند ورژن قبلی است 2008ورژن 

ب ه نق ل از باس کا   ISO,2009)اس ت تر الزامات موج ود شفاف

  (.2015ماندر ، 

تقرار اثربخشی اس» ( در مقاله ای با عنوان1396کریمی) بهرامی و

 سیستم مدیریت کیفیت در شرکت های دریافت کننده گواهینامه

م و ارتقاء کیفیت کاال و خدمات شرط الز بیان کردند که« ایزو

ت ضروری برای بقاو حضور سازمان های مختلف در بازار و رقاب

تی رگیرنده الزاماجهانی است. سیستم مدیریت کیفیت ایزو در ب

یت برای ایجاد استقرار، اجرا و برقرار نگهداشتن سیستم مدیر

رد باید توجه داشت که سازمان جهانی استاندا [.31]کیفیت است

و  به عنوان یک سازمان تجاری، قدرت اجرایی برای پیاده کردن

ها نالزام به رعایت استانداردهای مدیریت کیفیت در سطح سازما

ت بادالرا ندارد اما معموال کشورها با توجه به م و کشورهای عضو

 ها درسازمان سعی در رعایت این الزامات دارند. خود با یکدیگر

توانند درخواست صورت رعایت الزامات مورد نظر استاندارد می

شت دارای ه 9001ایزو [. 27داشته باشند] 9000گواهینامه ایزو

باشد. می کیفیت مدیریت اصل در 8 بر که مبتنیاصل می باشد 

 رهبری، شتری،متمرکز بر : گانه عبارتند ازاین اصول هشت

 ت،مدیری در سیستمی رویکرد فرایندی، رویکرد مشارکت کارکنان،

دوطرفه با  روابط ی واقعیت وگیری بر مبناتصمیم بهبود مستمر،

 اصل هشت (1)در جدول شماره  (.ISO, 2012) تامین کنندگان

 همراه  تعاریف آنها ارائه شده است.به  9001ایزو 
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  9001 ایزو گانههشتاصول  تعاریف-1جدول 

تمرکز بر 

 مشتری

 مشتریان تىآ و فعلى نیازهاى بایستى همین علت به و هستند وابسته خود مشتریان به ها سازمان

 توجه. شود اشتهگذ پا فراتر مشترى انتظارات از که گردد تالش و شده برآورده الزامات آنها درک،

 را فرآیندهاى سازمان و هافعالیت تمام( مشترى شدن مشعوف از آن، فراتر یا) مشتریان رضایت به

 [.6] دهدمى قرار تأثیر تحت

 کامل به طور کارکنان آن، در که کنند نگهدارى و ایجاد اىرا بگونه داخلى محیط بایستى رهبران رهبری

 کیفیت نهال کاشتن رهبران، مسئولیت. باشند مشارکت داشته اهدافش به سازمان دستیابى در

اسب من محیطى شرایط و خاک نمودن فراهم و( مشى خط و ها استراتژى انداز، چشم تدوین)

 [.32]است( سیستم ایجاد)

شارکت م

 کارکنان

 ایستىب مشارکت، ضعف فرایند و قوت نقاط تحلیل و سازمان فضاى شناخت سازمان با مدیریت

 ستمر،م آموزش تیمى، کار مختلف هاىروش از گیرىبهره با و را انتخاب مشارکت مناسب فنون

 ر جهتد پاداش، اعطاى و قدردانى و بینانهواقع هاىاسا  شاخص بر عملکرد مستمر ارزیابى

 [.6] بردارد مشارکت گام انگیزه و روحیه افزایش و توانمندسازى

 کاراتر به سیارب شوند اداره فرآیند صورت به ها فعالیت و منابع که هنگامى انتظار، مورد نتایج رویکرد فرایندی

 را أثیرگذارت و مرتبط فرآیندهاى باید نمایند، اثربخش عمل هاسازمان اینکه براى. آیندمى دست

 [.33] نمایند مدیریت و شناسایى

رویکرد 

به سیستمی 

 مدیریت

 سازمان ىکارای و اثربخشى موجب مرتبط، هاى فعالیت از سیستمى کردن اداره و درک شناسایى،

 ،(تعامل) جزاءا بین اجزاء، روابط نماید مى مشخص را سیستم آنچه .گردد مى آن به اهداف نیل در

 [33]است ارتباط در آن با سیستم که محیطى است نهایتاا و سیستم هدف

 اساسى راتهاى تغیی پروژه تا روزمره هاىفعالیت در کوچک اقدامات اى از گسترده طیف بهبود، مستمربهبود 

 .[34]گیردمیبر را در فرآیندها و محصوالت سازمان، در

بر  یریگمیتصم

 مبنای واقعیت

باید  رشدا مدیریت. شوند مى اتخاذ هاو داده اطالعات تحلیل و تجزیه پایه بر موثر اتتصمیم

 عملکرد در که هایىشاخص. دهد قرار گیرى خودتصمیم مبناى را اىشده تعریف هاىشاخص

 [35]باشندمی دستیابى و گیرىاندازه سازمان قابل

روابط دوطرفه با 

 کنندگانتأمین

 را دو هر وانایىت متقابل، منافع اسا  ارتباط بر و اند وابسته هم به آن کنندگان تأمین و سازمان

 مختلف نظیر هاىروش از استفاده با ها سازمان اسا  این بر .دهد مى ارزش افزایش ایجاد در

 صدد در گذارى، سرمایه حتى و کیفیت مشترک کنترل عملیات انجام فنى، هاىراهنمایى آموزش،

 [.36] بود خواهندکنندگان تامین محصوالت و کار کیفیت و بهبود تقویت

 

 محصول ینوآور -2-1-2
 و چندلر .است شدهه ارائ نوآوری از مختلفی تعاریف ادبیات در

 ازهته اندیش یک از نوآوری بیش که رنددا تأکید (1998) همکاران

ه ب در هاهاندیش هتوسعه دربرگیرند است که فرایندی است،

 یک  در رقابتی مزیت کسب برای خدمات یا ارگیری محصوالتک

 از ترین تعاریفجامع از یکی گفت بتوان شاید . [37]است  بازار

  بیان که است شدهه ارائ( 2010) کروسان و آپایدن توسط نوآوری

 فزودهاارزش  استخراج و ادغام یا تطبیق، تولید نوآوری،": کنندی م

 هتوسع و نوسازی اجتماعی، ،های اقتصادیهزمین در جدید

 عملیات وجدید  هایتکنیک هتوسع بازارها، و محصوالت، خدمات

  مه نوآوری نگاه به این است. جدید مدیریتی هایمسیست استقرار
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بیگی شاهین و صادق[. 38] ".شودیم شامل را برونداد هم و فرایند

نو، کسب ی فرآیندی شامل طرح ایده را نوآوری [39](1389)

ه دانش الزم از طرق مختلف، تبدیل ایده، دانش یا تکنولوژی ب

ی از سو یا خدمت جدید و ارائه آن به بازار و پذیرش آنمحصول 

 ته دو دس بهرا  پردازان نوآورینظریهعالوه بر این   .دانندمی مشتری

آوری و نوآوری رادیکال. نو تدریجی نوآوریاند: بندی نمودهتقسیم

  و وکار کسب مدل در تغییراتی کردن اضافه از است عبارتتدریجی 

 مانساز یک یرتفولیوپ .هاآن بهبود موجود و یهایتکنولوژ یا

 روشی جهت عنوان به است که تدریجی یهانوآوری از مملو معموالا

مورد استفاده  خدمات و محصوالت محل از ترشیب کسب ارزش

 تدریجی نوآوری بر صرف یگذارهیسرما[. 40]گیرد قرار می

 نوآوری[. 41] کند ریپذبیآس رقابت مقابل در را هاسازمان تواندیم

 که است مواردی در سازمان موفق مدیریت حاصل رادیکالی

. دهدمی رتغییرا  تکنولوژی و وکار کسب مدل زمانهم صورتبه

 عتصن رقابتی محیط در تواندمی مناسب رادیکال نوآوری یک

 و عادلت ایجاد که نمود توجه باید[. 42] کند ایجاد اساسی تغییرات

 از ناسبم ترکیبات ایجاد و گذاریسرمایه یپورتفولیو در انسجام

 تواقعی با تطابق برای رادیکالی و نفوذی تدریجی، هاینوآوری

 در پژوهش حاضر [.43] برخوردارند بسزایی اهمیت از ،سازمان

ی نوآوری تدریجی و رادیکال مورد نوآوری محصول در دو دسته

 گیرد.بررسی قرار می

 

 لکرد مالیعم -2-1-3
 عملکرد، .است کارکرد کیفیت یا حالت معنی به لغت در عملکرد

 زمانی دورة در سازمان اثربخشی و کارایی گیریهبرای انداز معیاری

 فروش میزان و بازار، مشتری در هایینشانه طریق از که است ویژه

 انیعملکرد سال یابیارز مسئله [.44]شود می مشخص سازمان آن

است.  کشیدهرا به چالش  سازمانیاست که محققان  یادیز

به عنوان تنها  یمال یهاگذشته از شاخصدر  یتجار یهاسازمان

ی علی رغم توسعه [.45]کردندیعملکرد استفاده م یابیابزار ارز

 ،نیز حاضر حالدر  ها برای ارزیابی عملکرد سازمانها،سایر شاخص

مالی  هایصخشا براسا  هاسازمان از اریبسی عملکرد ارزیابی

 سازمان، هر مالی عملکرد کلی، به طور[. 46] صورت می گیرد

 بوده سازمان یک مالی هایو فعالیت عملیات یالصهخ دهندهنشان

در  آن بر مؤثر عوامل شناسایی و مالی عملکرد مرستم ارزیابی و

 یعنی مدیریت سیکل شخچر هیلست و سازمان عملکرد بهبود

 و مناسب عمل و کار بررسی کار، انجام ریزی،برنامه ریزی،بودجه

ارزیابی موقعیت مالی یک سازمان در . دارد زاییسب نقش صحیح

عملیات یک  چراکهی است، ضروری امری ریگمیتصمفرآیند 

تولید محصول خوب، کنترل کیفیت  وجود باسازمان ممکن است 

منظم و ساختار تشکیالتی منسجم و هماهنگ، به خاطر بحران 

 [.47] مالی دچار ورشکستگی شود

 

 اطمینان محیطی عدم -2-1-4
ز ابرای عدم اطمینان محیطی تعاریف مختلفی ارائه شده است که 

. 1 [48]باشند:میبیشترین عمومیت بین آنها تعاریف زیر دارای 

نوعی ناتوانی برای تخصیص احتماالت به حوادث ممکن الوقوع 

ی و معلول روابط علت دربارهفقدان اطالعات . 2[49]است آینده 

نوعی  ه عدم اطمینان محیطیاسلوکام معتقد است ک .3 [50]است

 دفت .استی نتایج احتمالی یک تصمیم نیبشیپناتوانی در 

 بعد دو یجهینت یطی،مح یناناطمکند که عدم بیان می (2004)

 طیبودن مح یچیدهپ یاو ساده  یطیمح عواملیا ایستایی  یاییپو

 یطمح و تحول در عوامل ییرسرعت تغ به یستاییا یا یاییاست. پو

عدم  یستاا یهاطینسبت به مح یاپو یهاطیدارد. مح یبستگ

 ،یچیدهپ یطمح یک ین، در. همچنکنندیم یجادا یشتریب یناناطم

ثر اان باهم ارتباط دارند و بر سازم یاز عوامل خارج یادیتعداد ز

 یطیمح ینانعدم اطم یشباعث افزا یچیدگیپ این که گذارندیم

 است که یمعن ینبه ا یط. نامطمئن بودن محدگردیم

د و ندارن یاطالعات کاف یطیعوامل مح یدرباره رندگانیگمیتصم

 جو .شوندیروبرو م مشکل با یخارج ییراتتغ ینیبشیبرای پ

، گذاردیم ریتأث هاسازمان بر آنچه که معتقد است (1998)چه

 رندگانیگمیتصم یهابرداشت بیشتر بلکه نیست، محیطی شرایط

است و در ادامه  یطیمح اطمینانعدم  میزان مورد در سازمان

بلکه در  یستنهفته ن یطدر مح ینانکه عدم اطم کندیم یحتصر

 یطمح ی،سازمان یهایریگمیاست که در زمان تصم نهفته افرادی

تصور  ی مدیراناست که وقت ی. وی مدعرندیگیرا در نظر م

 یناناست، احسا  عدم اطم ینیبشیپرقابلیغ یط،مح کنندیم

رای که احسا  کنند ب افتدیم ی اتفاقحالت زمان ینو ا کنندیم

  .را ندارند ازیاطالعات موردن یح،صح یریگمیتصم

 

 پژوهش شینهو پی ی فرضیاتتوسعه -2-2

بر  9001ایزو  نظام مدیریت کیفیت ثیرات -2-2-1

 نوآوری محصول

هایی که به بررسی تاثیر نظام مدیریت کیفیت ایزو تعداد پژوهش

بر نوآوری محصول پرداخته اند، نسبت به سایر انواع  9001
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بر عملکرد سازمانها چندان زیاد  9001ها از جمله تاثیر ایزوپژوهش

 نمی باشد. 

 یها وهیش نیراجع به رابطه ب یمتفاوت جینتا [51](2018اسکریگ)

 شتریبنشان داده است.   یو عملکرد نوآور (QM) تیفیک تیریمد

و  QM نیب میرابطه مستق کیمطالعات انجام شده تا به امروز 

 یرهایبردن متغ نیکه از ب یکرده اند، در حال شنهادیرا پ ینوآور

شده  شنهادیبگذارد، پ ریتأث طهراب نیکه ممکن است بر ا یبالقوه ا

 نیمدل روابط ب کیمقاله،  نیا ق،یتحق نیا شبردیاست. به منظور پ

QM  مدیریت کیفیت   یساختار چند بعد کیرا که به عنوان

محصول  ی)نوآور ینرم( و عملکرد نوآورمدیریت کیفیت   سخت و

 یکارکنان را درک م یانجیشود، که نقش م ی( شناخته مندیو فرا

 که دارای  ییشرکت ها یتجرب یاز داده هااین مقاله  کند، 

هستند، استفاده  و خدمات دیدر بخش تول 9001 زویا نامهیگواه

  دهدینشان م یمعادالت ساختار یمدل ساز یها افتهی کرده است.

 که مدیریت کیفیت تاثیر مستقیمی بر نوآوری محصول دارد.

امع جی مدیریت کیفیت هاتیفعالکند که ( بیان می2014الخالد )

 (2013)  همکاران و پولو تاثیر مثبت دارد. پژوهش  نوآوریبر 

ه کنشان داد  انجام شد، یونان کشورکارخانه مواد غذایی که در 

ر دآوری می تواند نو 9001پیاده سازی نظام مدیریت کیفیت ایزو 

 [.52را بهبود بخشد] هاسازمان

 

 

 

 

 

( معتقد است که هر یک از اصول ایزو 2015باسکا ماندر  )

تواند به نحوی نوآوری محصول را بهبود بخشد و یا در می 9001

 (2مواردی از نوآوری محصول جلوگیری کند. در جدول شماره )

یزو تاثیرات مثبت و منفی هر یک از اصول نظام مدیریت کیفیت ا

 رفته است.بر نوآوری محصول مورد بحث قرار گ 9001

 

 

 (2015باسکا ماندر ،محصول )ی نوآوربر  9001ایزو  اصول نظام مدیریت کیفیت ریتأثبررسی ( 2)دول ج

 نحوه تاثیر بر نوآوری محصول اصول

 تمرکز بر مشتری

 

ی هاآورییازها و انتظارات مشتریان، تسهیل نون ارتقای درکاز طریق تسهیل نوآوری تولید 

ی وسعهتهایی در راستای ارتقای فعالیتی و راهبر مشتریانانتظارات  از ارتقای درکبا  رادیکالی

 با واکنشی عمل کردن در کوتاه مدت. ممانعت از نوآوری رادیکالیبازارهای جدید، 

یده، اتحریک خلق ، ارتقای فرهنگ نوآوریاز طریق های تدریجی و رادیکالی تسهیل نوآوری رهبری

 .ر نوآوریبه سطوح باالتآنها هدایت  و به کارکنان هیدقدرتدر راستای پشتیبانی از آموزش 

 مشارکت کارکنان

 

و  ودمختاری، حمایت از خکارکنانبه  هیقدرت داز طریق های تدریجی و رادیکالی تسهیل نوآوری

وسط در راستای به اشتراک گذاری مشکالت ت ، پرورش ارتباطات دوطرفهی کارکنانخودسنج

 .انمیان کارکن اشتراکی در های ارتقای دانش و تجربهکارکنان و تسریع در حل آنها و 

-ازهو اند تحلیل و هتجزیفرایندها و  استانداردسازیبا  نوآوری رادیکالیه ویژه ممانعت از نوآوری، ب رویکرد فرایندی

 ا.هو تمرکز بر چگونگی ارتقای این فعالیت های کلیدیفعالیت گیری قابلیت

رویکرد سیستمی 

 به مدیریت

ر دای ها و افزایش دانش پایهمشارکت سایر بخشاز طریق  تسهیل نوآوری رادیکالی و تدریجی

 .مورد نیازها و انتظارات فعلی و آتی مشتریان
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 بهبود مستمر

 

تسهیل و  شده یزیرساختاری و برنامهارتقای نگرش تحلیلی، از طریق تسهیل نوآوری تدریجی 

سترش گبا  لیارتقای آموزش کارکنان، ممانعت از نوآوری رادیکابا  نوآوری تدریجی و رادیکالی

 ی.زیطوح باالتر از خطرگرس

بر گیری تصمیم

 اقعیتمبنای و

 .ارتقای اثربخشی نوآوریبا تسهیل نوآوری تدریجی نسبت به رادیکالی 

روابط دوطرفه با 

 کنندگانتأمین

 .گانکنندینتأم بااشتراک انتظارات، منابع و اطالعات از طریق  عملکرد نوآوری تولیدافزایش 

 

 

ت ه شده از ادبیات پژوهش، فرضیه نخسئتوجه به شواهد ارابا  

 حاضر به صورت زیر تعریف می گردد: پژوهش

1Hریمحصول تأث یبر نوآور 9001ایزو  یفیتک یریتظام مد: ن 

 .دارد

 

بر  9001یر نظام مدیریت کیفیت ایزو تاث -2-2-2

 عملکرد مالی سازمان
 لکردعم و 9001 ایزو سازیپیاده بین ارتباط حوزه در اولیه مطالعات

 شخصی هایتلقی طرز و به استنباط بیشتر هاسازمان مالی

 هایآزمون که این بود هاپژوهش عمده این محدودیت اند.پرداخته

 صورت مالی عملکرد و 9001 ایزو بین ارتباط توضیح برای تجربی

 و رائو عاتمطال به توان می هاپژوهش این جمله . ازپذیرفتنمی

 و چیلتندن( 1998) هاندفیلد و کورکویک(، 1997)همکاران

 همکاران و کولهان (،1999ال )هس و بیتی (،1998همکاران)

 .کرد اشاره (1998)

 مطالعه برای مالی های داده از(، 1999) همکاران و 1اندرسون

 در ند.نمود استفاده هادر سازمان 9001 ایزو گواهینامه اخذ ییچرا

 بر 9001 ایزو تأثیر گواهینامه بررسی جای بهی آنها مطالعه واقع

 برایسازمانها  گیریتصمیم بر مالی عملکرد تأثیر بر مالی، عمکرد

 با سازمانهای عمدتا که ندداد نشان آنها .بود متمرکز 9001 اخذ ایزو

 ایزو کیفیت هایکسب استاندارد دنبال به بیشتر بهتر مالی عملکرد

 باشند.می

و عملکرد  9001ارتباط بین ایزو  [53](1999)2سیمون و وایت 

دارای  سازمان 63قرار دادند. آنها  مورد پژوهشرا  هاسازمان مالی

را در صنعت الکترونیک  9001فاقد ایزو  سازمان 63و  9001ایزو 

 سهبه بررسی این موضوع پرداختند که آیا  و ندامریکا انتخاب نمود

                                                           
1 -Anderson 
2 -Simmon & White 

برای ( ROA)شاخص بازگشت سرمایه ) شاخص عملکرد مالی

، ، شاخص نسبت فروش به بازدهی سهامسازمانبررسی سودآوری 

به  (و شاخص فروش خارجی سازمانعملیاتی  بررسی عملکرد جهت

فاقد  سازمان 63و  9001ایزو دارای  سازمان 63معناداری بین  طور

در این  (1999) متفاوت هستند یا خیر؟ سیمون و وایت  9001ایزو

 9001های دارای ایزو سازمانکه  پژوهش به این نتیجه رسیدند

ولی لزوما  باشندمیهای فاقد آن سودآورتر سازماننسبت به 

تری ندارند. مساله قابل توجه ملیاتی و فروش خارجی بهع عملکرد

)فقط  قطع زمانییک م هایآنها این بود که صرفا از داده ژوهشپ

را در نظر   9001و اثر درازمدت ایزو  ندیک سال( استفاده نمود

های ایزو متمایز اثر سایر نسخه پژوهش آنها نگرفتند، همچنین در

 د.شن

 ییشناسا »در مقاله ای تحت عنوان [54](1396داودی) یگانگی و

 کیفیت مدیریت سیستم های بر اثربخشی مؤثر عوامل رتبه بندی و

 از متوسط  با استفاده و کوچک های شرکت مالی و عملکرد

رتبه  و شناسایی حاضر هدف پژوهش بیان کردند که:« AHPتکنیک

 و کیفیت مدیریت اثربخشی سیستم های بر مؤثر عوامل بندی

 استان غذایی صنایع متوسط و  کوچک شرکتهای مالی عملکرد

خشی اثرب بین معنادار رابطه وجود از حاکی نتایج. می باشد تهران

 کوچک وهای شرکت  مالی عملکرد و کیفیت مدیریت سیستم های

  .است متوسط

 کیفیت مدیریت»عنوان با پژوهشی در [55](2016)همکاران نیل و

 چندین کار از بهره گیری با« شرکت ها مالی عملکرد بر آنها تأثیر و

 هایشرکت برای باکیفیت هایگیریجهت نویسنده به توسعه

 رکسب و کا ادبیات در شکاف پرکردن برای استرالیا تولیدی کوچک

شان این پژوهش ن  . پرداختند مختلف عملکردهای نتایج ارزیابی  و

 مالی عملکرد مزیت یک شرکت کیفیت مدیریت گرایش که داد

 .می کند فراهم آماری معنی دار
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 9001گواهینامه ایزو  بر این باورند که دیگری نیزپژوهشگران 

 رد مالیو همچنین عملکدارد ی تولید هانهیهزمستقیم روی  یریتأث

ز تقویت عملکرد ناشی اهمچنین [. 57[ و ]56] کندتقویت میرا 

 مستقیم به کاهش طوربهباشد که بهبود عملیات سازمان می

معتقد  [59](2009)فوتوپولو  و [58] شودیمها منجر هزینه

هایی که بر بهبود کیفیت محصوالت و سازمانکه  دبودن

ها فرآیندهایشان تاکید دارند به بهبود درآمدها و کاهش هزینه

نیز در پژوهش خود  [60](1394) بخش سود امیریابند. دست می

امع مدیریت کیفیت ج گانههشت ابعاد از هریک که  میان نشان داد

 رابطه گذاریسرمایه هایسازمان و بیمه ها،بانک مالی عملکرد و

ش، ات پژوهبا توجه به شواهد ارائه شده از ادبی .دارد وجود معناداری

 فرضیه دوم پژوهش حاضر به صورت زیر تعریف می گردد:

2H :سازمان یبر عملکرد مال 9001ایزو  تیفیک یریتنظام مد 

 .دارد ریتأث

 حصول بر عملکرد مالیم نوآوریتاثیر  -2-2-3
شود یکی از اهداف اصلی مشخص می نوآوریبا دقت در تعاریف 

کسب بازارهای جدید و درآمدهای جدید می باشد. شاهین نوآوری، 

ی ی را فرآیندی شامل طرح ایدهنوآور [39](1389و صادق بیگی )

نو، کسب دانش الزم از طرق مختلف، تبدیل ایده و دانش یا 

حصول یا خدمت جدید و ارائه آن به بازار و پذیرش تکنولوژی به م

اند. با دقت در این تعریف مشخص هدانستآن از سوی مشتری 

ی مشتریان و کسب درآمدهای بیشتر که گسترش دامنه گرددمی

که منجر به درآمدهای جدید باشد یکی از اهداف اصلی نوآوری می

نوآوری را اجرای  [61](2003) 1گردد. لیندربرای سازمانها می

 و درنتیجه سودآوری داند که به ایجاد ارزشی جدید میهادهیا

فشارهای مشتری برای کاهش هزینه، افزایش رقابت  .شودیممنجر 

قابت بر اسا  محصول و کیفیت خدمات ر افزایش و جهانی

با توجه به [. 62] باشندیمی محصول نوآوردالیل برای  نیترمهم

 هاسازمان مالی عملکرد ،ینوآوربیان نمود که  تواناین شواهد می

با توجه به این شواهد و دالیل، . [63]دهدمی قرار تأثیر تحت را

 فرضیه سوم پژوهش حاضر به صورت زیر تعریف می گردد:

3H: دارد ریتأث سازمان یمحصول بر عملکرد مال یوآورن. 

 

                                                           
Linder-1 

ی ایزو ثیر عدم اطمینان محیطی بر رابطهتا -2-2-4

 نوآوری محصول و 9001
سیستمی در  عنوان بهرا  هاسازمانی باز، محیط هاستمیستئوری 

حت را ت آنهای هاییتوانادر نظر گرفته است که رفتار و  هاآنبیرون 

 تواندیم. پویایی و عدم اطمینان محیطی [64]دهدیمقرار  ریتأث

 ن دردر فناوری، تنوع در ترجیحات مشتریان، نوسا ناشی از تغییر

 عنوانبه هاسازمان[. 65] باشدتقاضای محصول یا عرضه مواد اولیه 

؛ کنندیمی باز، حالتی از تعادل را با محیط خود جستجو هاستمیس

خ ا در پاسری خود ندهایفرای، ساختار و استراتژ، هاسازمانبنابراین 

 .دهندیمبه عدم اطمینان محیطی، تغییر 

» ، پژوهشی تحت عنوان [66](2017فانسکا و  دمینگوئز)

مدیربت کیفیت قابل اطمینان و اتعطاف پذیر در  هایسیستم

انجام دادند. این پژوهش نیازهای تولید « صنایع خودروسازی

کنندگان و تامین کنندگان صنعت خودرو جهت نظارت بر وضعیت 

ی سازمانی)داخلی و خارجی( و شناسایی مسائل کلیدی که توانای

 والت بااستانداردهای مدیریت کیفیت خود را برای دریافت محص

 و رمؤث کیفیت و برنامه ریزی طراحی، پیاده سازی و کنترل تغییر

 به موقع، در کل زنجیره تامین دارند، ارائه می دهد.

تاثیر در پژوهشی به  .[67](1998) 3و گوپلکریشنان 2پورنادام 

که  دارندمیاظهار . آنها اندبر نوآوری پرداختهعدم اطمینان محیطی 

برای غلبه بر تغییرات محیطی همچون تغییر  توانندیم هاسازمان

قابلیتی برای  عنوانبهدر ترجیحات افراد و فناوری از نوآوری 

توان بیان نمود می لذاپاسخگویی به تغییرات محیطی بهره گیرند. 

بر نوآوری در شرایط عدم اطمینان محیطی  9001که تاثیر ایزو 

که سازمان، با  کندیم یحتصر (2004) دفتباشد. بیشتر می

یرانگر تغییرات محیطی به اثرات و تواندیم یزیراستفاده از برنامه

هایی که ویژه عدم اطمینان محیطی را خنثی کند. یکی از برنامه

برای غلبه بر عدم اطمینان محیطی در نظر می گیرند  هاسازمان

الت جدید و نوآورانه ی محصو. با ارائهاستنوآوری محصول 

مشتریان را به سمت خود توانند عالیق و ترجیحات ها میسازمان

سازی ی بررسی عوامل محیطی بر پیادهزمینه د. درسوق دهن

های زیادی انجام نگرفته است لذا مدیریت کیفیت جامع پژوهش

های نظران عقیده دارند که الزم است پژوهشبسیاری از صاحب

مدیریت  هایبیشتری برای مشخص کردن نقش محیط بر رویه

                                                           
2 -Damanpour 
3 - Gopalakrishnan 
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 [68](2004)1. فوئنتز و همکاران[25[ و]24]کیفیت انجام پذیرد

را مورد بررسی  مدیریت کیفیت جامعتاثیرات سه عنصر محیطی بر 

. پویایی یا عدم ثبات محیط: به نرخ 1اند که عبارتند از: قرار داده

. 2تغییرات محیط، تازگی و یا سرعت تغییرات محیط اشاره دارد. 

تواند منابع کافی برای سخاوت محیط: اینکه محیط تا چه اندازه می

. 3کنند را فراهم آورد و هایی که در آن فعالیت میسازمان

یدگی محیط: اشاره به پیچیدگی دانشی دارد که برای درک پیچ

محیط سازمان مورد نیاز است. نتایجی که از پژوهش فوئنتز و 

دهد که پویایی و سخاوت ( بدست آمد نشان می2004همکاران )

محوری در مدیریت کیفیت محیطی به صورت مستقیم بر مشتری

رات زیاد محیط محوری با تغییتاثیر دارند. سطوح باالتر مشتری

که محیط سازمان چندان باشد. اما به عکس هنگامیمرتبط می

های مشتری ها تمرکز کمتری بر فعالیتباشد، سازمانرقابتی نمی

محور دارند. کار تیمی به صورت مستقیم و مثبتی با پویایی، 

سخاوت و پیچیدگی محیط در ارتباط است. در محیطی با سطح 

و نیز منابع کافی برای رشد، همکاری بین ثباتی و تنوع باالی بی

یابد. این های مختلف افزایش میها در زمینهاعضای سازمان

های بهبود مستمر و همکاری تاثیرات مهمی بر فعالیت

مشتری مداری و همکاری و [. 68]محوری نیز دارد مشتری

مشارکت اعضای سازمان با یکدیگر باعث ارتقای سطح نوآوری در 

 می گردد.سازمانها 

 مدیریت کیفیت جامعی بین رابطه [69](2004)2چونگ و راندو 

و عملکرد سازمان را با استفاده از سطح رقابت در بازار توضیح 

کنند که افزایش سطح رقابت در بازار، اند. آنها بیان میداده

های طراحی ها را به سوی تمرکز بیشتر بر مشتری و فعالیتسازمان

یابی به آستانه رضایت مشتریان و دست محصول جهت افزایش

این موارد نیز باعث ارتقای سطح نوآوری به  دهد.رقابتی سوق می

گردد. به عبارتی در یک می هاویژه نوآوری محصول در سازمان

ها افزایش پیدا فضای رقابتی، میزان نوآوری محصول در سازمان

عدم اطمینان محیطی را به [ 23](2012ژنگ و همکاران )کند. می

های مدیریت گیرند که رابطه بین رویهعنوان متغیری در نظر می

 دهد. کیفیت و عملکرد صنعتی سازمان را تحت تاثیر قرار می

ملکرد مالی سازمان افزایش نوآوری محصول در یک سازمان بر ع

تاثیر دارد و با افزایش عدم اطمینان محیطی و به دنبال آن افزایش 

ها نیز بهبود ، عملکرد مالی سازمانهاآوری محصول در سازماننو

                                                           
1  Fuentes-Fuentes et al. 
2 Chong, and Rundus 

 های چهارم و پنجمبا توجه به این شواهد و دالیل، فرضیهیابد. می

 گردد:پژوهش حاضر به صورت زیر تعریف می

4H: نظام مدیریت  ینبر رابطه ب یطیمح یناناطم عدم

 .دارد ریمحصول تأث یو نوآور 9001 یزواکیفیت 
H5محصول و  ینوآور نیبر رابطه ب یطیمح نانی: عدم اطم

دارد ریتاث یعملکرد مال
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 روش شناسی پژوهش-3
 تاثیرات زمینه در کاربردی دانش یتوسعه حاضر،پژوهش  از هدف

 آنجا ازو  باشدمی مالی عملکرد و محصول نوآوری بر 9001 ایزو

 مدیریت کیفیت، نوآوری محصولمتغیرهای وضعیت  تشریح به که

 .باشدمی کاربردی نوع از توصیفی پردازد،میو عملکرد مالی 

مقطعی  یهمچنین پژوهش حاضر از نوع همبستگی و پیمایش

 باشد.می

 های فعالسازمانی آماری پژوهش حاضر جامعهبا توجه به اینکه 

 با مراجعه به هالیست سازمان، باشدمیاستان اصفهان  صنایع در

 150 تعداد اینترنت در جستجو با و سپستهیه استان  اداره صنایع

 ید وگرد شناسایی بودند، 9001 ایزو گواهینامه دارای که سازمان

ل بررسی تمای منظور بهیادداشت شد.  هاآن آدر  و تما  شماره

 کیفیت تضمین نمسئوال باسازمانها به شرکت در پژوهش، 

و  انامک که هرکدامبرای  گردید و برقرار تلفنی تما  ها سازمان

 طریق از پرسشنامه داشتند، را پرسشنامه کردن کامل تمایل

 . شد ارسال تلگرام یا ایمیل

با توجه به اینکه در پژوهش حاضر از نسل دوم معادالت ساختاری 

، است شده استفادهمدل نظری پژوهش  دیتائبرای  1PLSیا روش 

مورد نیاز برای برازش مدل در نمونه تعداد نمونه بر اسا  حداقل 

قواعد برای تعیین ترین شده شناختهیکی از نظر گرفته شده است. 

( 1995) 2، توسط بارکالی و همکارانPLSدر حداقل نمونه الزم 

که حداقل حجم  دارندیمنویسندگان اظهار  نیا است. شده ارائه

 : زیر مقدار حاصل از دو قاعده نیتربزرگنمونه برابر است با 

ی که ریگاندازهی مدل هاشاخصتعداد  در ضرب 10 .1

گیری ی اندازههامدلدارای بیشترین شاخص در میان 

 مدل اصلی پژوهش است.

بیشترین روابط موجود در بخش  در ضرب 10 .2

ساختاری مدل اصلی پژوهش که به یک متغیر مربوط 

 .شوندیم

که در شکل  با توجه به مدل مفهومی پژوهشحاضر در پژوهش 

آمده است، تاثیر نظام مدیریت کیفیت بر نوآوری محصول و  (1)

همچنین تاثیر عدم اطمینان محیطی بر روابط   وعملکرد مالی 

تاثیر عدم  نیز بین نظام مدیریت کیفیت و نوآوری محصول و

اطمینان محیط بر روابط بین نوآوری محصول و عملکرد مالی 

ی قواعد فوق حداقل تعداد نمونه با توجه به شان داده شده است.ن

با توجه به اینکه سطح سازمان محاسبه گردید.  80مورد نیاز 

ها می باشند و ممکن بود  تحلیل در پژوهش حاضر سازمان

                                                           
Partial least squares-1 
Barclay et al-2 

ها را تکمیل ننمایند لذا با تمامی تعدادی از سازمانها پرسشنامه

ل گردید. با توجه به سازمان شناسایی شده تما  حاص 150

 تکمیل را پرسشنامه سازمان 90 های انجام شده سرانجامپیگیری

دریافت  تلگرام یا ایمیل طریق از هاپرسشنامه نمودند. جواب

با توجه به این توضیحات می توان گفت که روش نمونه  .گردید

 گیری در پژوهش حاضر در دستر  می باشد. 



                                                         یتا یزدانیب و یه سازگاریسم                                                 233

 

 6139 پاییز -3شماره  -7لد ج                                                              نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( مدل مفهومی پژوهش1شکل)

 

( زمینه فعالیت سازمان های شرکت کنن ده در 3در جدول شماره)

 پژوهش و توزیع جغرافیایی آن ها نشان داده شده است. 

 

 
شرکت کننده در پژوهش یها( مشخصات سازمان3جدول )  

 زمینه فعالیت فراوانی درصد ی جغرافیاییمنطقه فراوانی درصد

 صنایع مواد غذایی 65 72.2 شهرک صنعتی مورچه خورت 29 32.2

 صنایع سنگ 15 16.7 آبادشهرک صنعتی دولت 15 16.7

 صنایع استیل و فوالد 5 5.6 شهرک صنعتی علویجه 10 11.1

 صنایع داروسازی 5 5.6 شهرک صنعتی جی 16 17.8

 - - - شهرک صنعتی محمودآباد 20 22.2

 مجموع 90 100 جمع کل 90 100

 

 

 یهاهی. گوشد ها از پرسشنامه استفادهداده یآورجمع یبرا

 دییکه اعتبار آنها مورد تا یپرسشنامه با اقتبا  از مطالعات قبل

به  یمدل مفهوم یهاسازه( 4). در جدول دیاست، استخراج گرد

پرسشنامه  یهاهیگو یمورد استفاده در طراح یهاهمراه رفرنس

مورد  ییتا 5 کرتیل فیطآورده شده است. سواالت در قالب 

، «1کم= اریبس» ینهیگز یکه برا یاپرسش قرار گرفتند، به گونه

H3 

H2 
 نوآوری محصول

 تمرکز بر مشتری

 عملکرد مالی

 عدم اطمینان محیطی

H1  نظام مدیریت کیفیت

9001ایزو   

 رهبری

 مشارکت کارکنان

 بهبود مستمر

 رویکرد فرایندی

 رویکرد سیستمی به مدیریت

 تصمیم گیری بر مبنای واقعیت

 روابط دو طرفه با تامین کنندگان

H4 H5 
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تعلق گرفته « 5=ادیز اریبس»و « 4=ادیز»، «3متوسط=»، «2کم=»

 است.

 

 های مدل مفهومی( سازه4)جدول 
 سازه ابعاد منابع

کامار و  ،(2006) همکاران و (، پراجوگو2005(، سیال و ابراهیم پور )2003) ناکیکا ، (1989همکاران ) و ساراف

 (2009استا و همکاران )ک -(، مارتینز2012) (، وانگ2010کامار )

 9001ایزو  رهبری

 مشارکت کارکنان (1390نژاد )پاک(، نورالنسا و 1389) همکاران(، اکرامی و 2010کامار )کامار و 

آما (، 2008) دا  و همکاران(، 2006پراجوگو و سهال )(، 2008نیئور و همکاران )(، 1999) یووسکیزسامسون و 

 (2010امار )کامار و وینود ک

 تمرکز بر مشتری

 رویکرد فرایندی (2011ان )همکار(، بیرد و 2006سهال )(، پراجوگو و 2005پور )(، سیال و ابراهیم 1989همکاران )ساراف و 

 بهبود مستمر (، 2010کامار )(، کامار و 1989ساراف و همکاران )

 (،2005پور )و ابراهیم  الیس (،1989همکاران )ساراف و 

 (2015باسکاماندر  )(، 1390نژاد )پاک(، نورالنسا و 2003) ناکیکا

رویکرد واقعی به 

 یریگمیتصم

رویکرد سیستمی به  (1390نژاد )پاک(، نورالنسا و 2010کامار )(، کامار و 2005پور )سیال و ابراهیم 

 مدیریت

روابط دو طرفه با تامین  (2010کامار )(، کامار و 2002) ستین(، 1995همکاران )(، فلین و 1989همکاران )ساراف و 

 کنندگان

 نوآوری محصول نوآوری تدریجی (2015) چین ،(2015) شنگ ،(2015) همکاران و مارگارت

 نوآوری رادیکالی (2015) چین ،(2015) شنگ ،(2015) همکاران و مارگارت

 عملکرد مالی - (2002) کسونیار هنسون و(، 2011) شنزیمد(، 2009مولر )

(، وانگ و 2011)همکاران (، فوئنتز و 2008همکاران ) و (، جرمین2004همکاران )(، ژائو و 2000دا  و همکاران )

 (2012همکاران )
- 

 یعدم اطمینان محیط

 

 استفاده شده PLSبرای آزمون فرضیات پژوهش معادالت ساختاری 

 است. 

ها عنوان شده است، در پژوهش PLSدالیل چندی برای استفاده از 

گیری سازنده، قدرت های اندازههای غیر نرمال، مدلمانند داده

بینی مناسب، پیچیدگی مدل، تحقیق اکتشافی، توسعه تئوری پیش

، بندی شده، بررسی همگراییو نظریه، استفاده از متغیرهای طبقه

آزمون تئوری و فرضیه و آزمودن فرضیاتی شامل متغیرهای 

های کم برای . در پژوهش حاضر به دلیل تعداد نمونه[70]گریلتعد

 استفاده شده PLSگر عدم اطمینان محیطی، از آزمون متغیر تعدیل

 است.

 

 های پژوهش جزیه و تحلیل یافتهت-4

ندگان و جامعه های جمعیت شناختی پاسخ دهویژگی -4-1

 آماری

 61معادل نفر  55پاسخگو،  90دهد که از بین نتایج نشان می

. تعداد باشندیمدرصد زن  9/38نفر معادل  35درصد مرد و 

ی مشاهده پاسخیبو هیچ مورد  استمورد  90مشاهدات معتبر 

 که است شدهبندیدسته گروه 4 در تحصیلی مدرک نشده است.

 نفر 46 با کارشناسی تحصیلی رده به مربوط فراوانی بیشترین

 تحصیلی مقطع به مربوط کمترین فراوانی و درصد 1/51 معادل

باشد و همچنین رشته می درصد 7/6 معادل نفر 6 با دکتری

بندی شده است که دسته تقسیم 6تحصیلی پاسخگویان در 

مربوط به رشته  درصد 8/27نفر معادل  25بیشترین فراوانی با 
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تحصیلی مهندسی صنایع و سپس مربوط به رشته تحصیلی 

صد و کمترین فراوانی مربوط به در 3/23معادل  فرن 21متالوژی با 

درصد  7/6نفر معادل  6ی با احرفهرشته تحصیلی بهداشت 

 .باشدیم

 

 

  مدلبرازش -4-2
( 1باشد: می از مدل سه بخشبررسی  بررسی برازش مدل شامل

  .لمدکل  (3 های ساختاری ومدل( 2 گیریهای اندازهمدل
یک  یبرگیرندهگیری بخشی از مدل کلی است که در مدل اندازه

 بررسی ایبر می باشدمربوط به آن متغیر  هایگویهمتغیر به همراه 

. شوداستفاده می شاخصچهار از گیری اندازه هایبرازش مدل

 گراروایی وا ضرایب بارهای عاملی، پایایی شاخص، روایی همگرا و

های هر در این پژوهش مقادیر بارهای عاملی مربوط به گویه [.71]

ر املی دعمورد بررسی قرار گرفتند. با بررسی مقادیر بارهای  سازه

اصالح گردیدند، بدین معنی که  گیریهای اندازهمدل صورت لزوم

گویه د، ش[ 72] /4برابر یا بیشتر از  گویه اگر مقادیر بارهای عاملی

که ضریب گیری باقی ماند، اما درصورتیدر مدل اندازهمورد بررسی 

گیری ازهکمتر بود، سوال مربوطه از مدل اند 4/0 از گویهبار عاملی 

توسط دو معیار گیری پژوهش ابزارهای اندازهپایایی  حذف گردید. 

 ی ترکیبی( پایای2( آلفای کرونباخ، 1 :گیردقرار می مورد سنجش

(CR).  معیاری کالسیک برای سنجش پایداری آلفای کرنباخ

، 7/0 زا تراالب کرونباخ گردد. مقدار آلفایمحسوب میها سازهدرونی 

 در برای سنجش بهتر پایایی. [73]قبول است قابل پایایی نشانگر

PLS ،ی که . در صورتگردداز شاخص پایایی ترکیبی استفاده می

رونی شود، نشان از پایداری د 7/0برای هر سازه باالی  CRمقدار 

د م وجوعد 6/0گیری دارد و مقدار کمتر از مناسب برای مدل اندازه

 [.70] دهدپایایی را نشان می

-های اندازهاست که برای برازش مدل دیگری معیارروایی همگرا 

دهنده نشان AVEشود. معیار به کار برده می PLSگیری در 

های میانگین واریانس به اشتراک گذاشته بین هر سازه با شاخص

یزان همبستگی یک سازه با م ،AVE به عبارتی خود است.

دهد که هر چه این همبستگی بیشتر خود را نشان میهای شاخص

روایی  5/0باالی  AVEباشد، برازش نیز بیشتر است. مقدار 

دهد مدل ساختاری نشان می[. 74]همگرای قابل قبول را نشان

اند و چگونه متغیرهای پنهان در پیوند با یکدیگر قرار گرفته

برای بررسی [. 70]ندارد گیری به سواالت کاری های اندازهمدل

( 1 شود که عبارتند از:برازش مدل ساختاری دو معیار استفاده می

 ..Z ،2)2Rضرایب معناداری

𝑹𝟐   معیاری برای بررسی مدل ساختاری است، ضرایب𝑹𝟐  مربوط

به متغیرهای پنهان درون زای )وابسته( مدل است.و نشان دهنده 

،  19/0تاثیر یک متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا است و سه مقدار 

به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف، متوسط و  67/0و  33/0

مربوط به سازه های  𝑹𝟐هر چه  در نظر گرفته می شوند. 𝑹𝟐قوی 

مدل بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل است.  درون زای یک

به باال نشان از قوت رابطه بین آن سازه و سازه  33/0از  𝑅2مقدار 

های درونزا است. هرچه تعداد متغیرهای مستقل در تبیین یک 

باال برای برازش مدل نیاز   𝑹𝟐مقدار متغیر وابسته بیشتر باشد،

زه گیری نشان داده شده ( برازش مدل های اندا5است در جدول)

 است.

 

 

 

 

 

 

 ( بررسی برازش مدل های اندازه گیری5جدول )

 بارعاملی ابعاد سازه ها
آلفای 

 کرنباخ
CR AVE 2R 

 0.775 0.52 0.88 0.84 0.88 تمرکز بر مشتری 9000ایزو 

 0.673 0.57 0.902 0.87 0.82 رهبری

 0.709 0.54 0.89 0.85 0.84 مشارکت کارکنان
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 0.624 0.55 0.88 0.83 0.79 دیرویکرد فراین

رویکرد سیستمی به 

 مدیریت
0.80 0.79 0.85 0.53 

0.643 

 0.444 0.507 0.87 0.83 0.66 بهبود مستمر

گیری بر مبنای تصمیم

 واقعیت
0.75 0.84 0.88 0.52 

0.564 

 0.787 0.53 0.87 0.82 0.88 تامین کنندگانروابط  

 0.692 0.60 0.82 0.68 0.83 نوآوری تدریجی  نوآوری محصول

 0.766 0.56 0.83 0.74 0.87 نوآوری رادیکالی 

 0.628 0.503 0.85 0.778  - عملکرد مالی

 - 0.53 0.884 0.841  - عدم اطمینان محیطی

نیست زیر این سازه ها ، سازه های مستقل بوده و هیچ متغیری بر آنها تاثیر ای متغیرهای عدم اطمینان محیطی و ایزو این مقدار قابل محاسبه رب

 نمی گذارد.

 

 رسیاین معیار بررسی برازش مدل های اندازه گیری است که به بر

مقایسه میزان همبستگی بین سواالت یک سازه با آن سازه در 

 پردازد. مقابل همبستگی آن سواالت با سازه های دیگر می

متغیرهای مکنون در پژوهش حاضر که در  AVEمقدار جذر 

 اند، از مقدارهای موجود در قطر اصلی ماتریس قرار گرفتهخانه

همبستگی میان آنها که در خانه های زیرین و چپ قطر اصلی 

شت دا ترتیب داده شده اند، بیشتر است. از این رو می توان اظهار

مکنون( در مدل، تعامل غیرهای ها )متکه در مدل فوق، سازه

 گرید انی. به بگرید های با سواالت خود دارند تا با سازه یشتریب

 است. یمدل در حد مناسب یواگرا ییروا

 GOFبه منظور بررسی برازش کلی مدل از شاخصی به نام 

 مربوط به بخش کلی مدل GOFمعیار استفاده شده است. 

ی گیرمعادالت ساختاری است که پس از بررسی برازش بخش اندازه

 36/0، 25/0، 01/0سه مقدار [. 74]می گرددمحاسبه  و ساختاری

معرفی شده  GOFبه عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای 

 ایبر اکشترا متوسط از ورمجذ یشةر گرفتن با GOF. [75]است

ی محاسبه م زادرون  زهسا ه ب طو مرب  2Rمتوسط و همه ی سازها

ه محاسبه گردید ک 594/0مدل مقدار  برای کل  GOFمقدار  شود.

 .برازش قوی مدل داردنشان از 

 

 

 ها  آزمون فرضیه -4-3

 هاهیو آزمون فرض بیضرا یمعنادار نییتع یدر پژوهش حاضر برا

( 500مجدد  یریانداز )با نمونه گمجدد خودراه یریگاز روش نمونه

 (6)آزمون فرضیه ها در جدول شماره  نتایج است. استفاده شده

ن دو بی tخالصه شده است. در فرضیه اول با توجه به اینکه آماره 

و نوآوری محصول  9001ایزو متغیر نظام مدیریت کیفیت 

 96/1بدست آمد و مقدار محاسبه شده بزرگتر از  86/12برابر

رضیه دوم نیز گیرد. در فباشد، فرضیه اول مورد تایید قرار میمی

رد و عملک 9001ایزو بین متغیرهای نظام مدیریت کیفیت  tآماره 

ی ضیهرا نشان داد که این مقدار نیز تایید فر 509/3مالی مقدار 

ی سوم نیز با توجه به مقدار دهد. فرضیهدوم پژوهش را نشان می

 4.948بین نوآوری محصول و عملکرد مالی که مقدار tی آماره

گیرد. همچنین در خصوص فرضیات د تایید قرار میباشد مورمی

 tه مارتعدیلگری می توان اظهار نظر کرد که در فرضیه چهارم نیز آ

 ی دوم پژوهش رابوده که این مقدار نیز تایید فرضیه 002/2برابر با 

 زویادهد. بنابراین عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین نشان می

 tه دارد. در فرضیه پنجم نیز آمار ریتأثو نوآوری محصول  9001

 ی دوم پژوهش رابوده که این مقدار نیز تایید فرضیه 981/1برابر با 

 زویا نیبر رابطه ب یطیمح نانیاطمدهد. بنابراین عدم نشان می

لی ک(  به مدل 3( و )2در شکل) دارد.ریتأث یو عملکرد مال 9001

 پژوهش اشاره شده است.
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 در حالت استاندارد هاهیمدل کلی و نتایج فرض یریگاندازه(: 2شکل)

 
ی مدل کلی در حالت استاندارد ریگاندازه (2شکل ) با توجه به

مقدار ضریب  شودیمکه مشاهده  طورهماناست.  شدهدادهنشان 

، ضریب مسیر  0.714مسیر بین ایزو و نوآوری محصول برابر با 

و ضریب مسیر بین نوآوری  0.628بین ایزو و عملکرد مالی برابر 

 می باشد. 0.489محصول و عملکرد مالی برابر با
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 یداریدر حالت معن هاهیمدل کلی و نتایج فرض یریگاندازه: (3شکل)

 
ی داریمعنی مدل کلی در حالت ریگاندازه( 3شکل)با توجه به 

 Tمقدار آماره  شودیمکه مشاهده  طورهماناست.  شدهدادهنشان 

ست ا 1.96و ابعاد آن بیشتر از حد مرزی  9001 زویابین متغیر 

سازه نظری ایزو  اندتوانستهی درستبهبعد 8گفت این  توانیمپس 

وری و نوآ 9001 زویابین متغیر  Tرا ایجاد کنند. مقدار آماره 

گفت ایزو  توانیماست پس  1.96محصول بیشتر از حد مرزی 

یر بین متغ Tدارد. مقدار آماره  ریتأثبر نوآوری محصول  9001

است  1.96نوآوری محصول و عملکرد مالی بیشتر از حد مرزی 

دار دارد. مق ریتأثحصول بر عملکرد مالی پس بنابراین نوآوری م

 یمرز و عملکرد مالی بیشتر از حد 9001 زویابین متغیر  Tآماره 

 ریتأثبر عملکرد مالی  9001 زویاگفت  توانیماست پس  1.96

 دارد.
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 ( نتایج آزمون فرضیه ها6دول )ج

 مسیر
ضریب 

 مسیر
 نتیجه tآماره 

 تایید 12.86 0.714 نوآوری محصول           ISO 9001نظام مدیریت کیفیت 

 تایید 3.509 0.366 عملکرد مالی           ISO 9001نظام مدیریت کیفیت 

 تایید 4.948 0.489 نوآوری محصول         عملکرد مالی

 تایید 2.128 -0.247 و نوآوری محصول  ISO 9001عدم اطمینان محیطی        رابطه نظام مدیریت کیفیت 

 تایید 1.981 -0.223 و عملکرد مالی ISO 9001عدم اطمینان محیطی        رابطه نظام مدیریت کیفیت 

 

 

 بحث  -5

 بسیار های شدید جهانی، تغییراترقابت چون یبا شرایطها سازمانامروزه 

ین باشند. اسریع فناوری و به دنبال آن افزایش تنوع محصوالت روبرو می

ها خود به پیچیده شدن و غیرقابل پیش بینی شدن محیط کسب و پدیده

ان ان گفت که عدم اطمین. به عبارتی می توها دامن زده استکار سازمان

ر بلبه غمحیطی برای سازمانها در حال افزایش می باشد. سازمانهای برای 

دهند. از جمله های مختلفی را انجام میعدم اطمینان محیطی فعالیت

استفاده از  نوآوری در محصوالت و همچنین های سازمانهافعالیت

برای های مدیریت کیفیت از جمله سیستمدهای جدید مدیریتی رویکر

ه بپیشتاز  هایبسیاری از سازمان د.نباشغلبه بر عدم اطمینان محیطی می

زار ه بادنبال آن هستند که بتوانند با نوآوری و ارائه محصوالت جدید ب

ت حصوالمبرای خود مزیت رقابتی پایدار ایجاد نمایند. به عبارتی ارائه 

 ها باشد.ند به بازار می تواند یک سالح رقابتی بسیار مهم برای سازماجدی

های مدیریت سازی سیستمبر این باورند که پیاده انتعدادی از محقق

را تسهیل نماید.  های محصول در سازمانتواند بروز نوآورکیفیت می

سازی نظام مدیریت کیفیت طراحی شده رویکردهای مختلفی برای پیاده

بال یکی از این الگوها که به صورت گسترده در جهان مورد استقاست. 

نبال داین پژوهش به باشد. می 9000قرار گرفته است استانداردهای سری 

ی محصول را بر نوآور 9001که تاثیر پیاده سازی استاندارد ایزو  آن است

یر تاث بررسی نماید. در کنار این هدف اصلی، اهداف دیگری مانند بررسی

ل بر بر عملکرد مالی سازمان و همچنین تاثیر نوآوری محصو 9001و ایز

گردد. یکی از مسایل جدیدی که در پژوهش عملکرد مالی نیز دنبال می

عدم اطمینان  گریعدیلتگیرد بررسی نقش حاضر مورد توجه قرار می

باشد. این موضوع باعث تعمق روابط یاد شده محیطی در روابط فوق می

 گردد.می

 

 اول فرضیهدر ار گرفت. ی اهداف پژوهش پنج فرضیه مد نظر قرراستا در

مورد بر نوآوری محصول  9001نظام مدیریت کیفیت ایزو ی تاثیر ادعا

هایی که به بررسی تاثیر ایزو تعداد پژوهشهرچند  .قرار گرفت تایید

 ها از بر نوآوری محصول پرداخته اند، نسبت به سایر انواع پژوهش 9001

 

اما  ،اشدبچندان زیاد نمی  هانبر عملکرد سازما 9001 تاثیر ایزو جمله

 و دلیک، [52](2014الخالد ) هایبا پژوهش راستام، هپژوهشنتایج این 

همکاران  و الرفیعی، (2013پولو  و همکاران ) ،(2014)همکاران 

. باشدیم (2002بنر و تاشمن )و  (2011) و همکاران ونسی، (2012)

و ایز اثبات این فرضیه مبین این مساله است که پیاده سازی استاندارد

از  هریک را تسهیل نماید. هاتواند نوآوری محصول در سازمانمی  9001

باشند و می توانند موجب در تحقق این امر موثر می 9001اصول ایزو 

د. گرد هانتسهیل نوآوری تدریجی، نوآوری رادیکال و یا هر دو در سازما

های مشتری می تواند نوآوری با درک نیازمندی "تمرکز بر مشتری"

یق نیز از طر "رهبری"ادیکال را در سازمان بهبود بخشد. تدریجی و ر

واند سطوح باالتر می ت فرهنگ نوآوری و هدایت کارکنان به    ارتقای

مشارکت " های تدریجی و رادیکالی در سازمان را تسهیل نماید.نوآوری

د ر بهبوترویج استقالل و سعی دنیز با قدرت دهی به کارکنان،  "کارکنان

آنان  ا درارتباطات دوطرفه بین کارکنان نوآوری های تدریجی و رادیکالی ر

 مشارکت سایراز طریق  "رویکرد سیستمی به مدیریت"بهبود می دهد. 

تی یازها و انتظارات فعلی و آای در مورد نها و افزایش دانش پایهبخش

فه و طرروابط د"نوآوری رادیکالی و تدریجی را بهبود می بخشد.  انمشتری

الی ادیکرنیز می تواند هر دوی نوآوری های تدریجی و  "با تامین کنندگان

اما در این  را با به اشتراک گذاری اطالعات با تامین کنندگان بهبود بخشد.

هبود بتنها یکی از ابعاد نوآوری را  9001میان تعدادی از اصول ایزو 

رش با ارتقای آموزش کارکنان و ارتقای نگ "بهبود مستمر" بخشند.می

 ه درتحلیلی آنها نوآوری تدریجی را بیشتر بهبود می بخشد. در حالیک

مواردی با گسترش نوعی فرهنگ خطر گریزی مانع نوآوری رادیکالی 

یشتر بنیز نوآوری تدریجی را  "تصمیم گیری بر مبنای واقعیت" گردد.می

 انع ازدها مبا استانداردسازی فراین "رویکرد فرایندی"بود می بخشد. اما به

 نوآوری به ویژه نوآوری رادیکالی می گردد.

بر عملکرد مالی  9001ایزو نظام مدیریت کیفیت تاثیر در فرضیه دوم 

های جمع آوری شده صحت این ها مورد توجه قرار گرفت. دادهسازمان
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بر عملکرد مالی  9001ایزو نظام مدیریت کیفیت تاثیر در فرضیه دوم 

های جمع آوری شده صحت این ها مورد توجه قرار گرفت. دادهسازمان

که  هاییفرضیه را نیز به اثبات رسانید. لذا می توان عنوان نمود که سازمان

اند عملکرد مالی بهتری را نشان می دهند. سازی نمودهرا پیاده 9001ایزو 

های در پژوهش( 1999( و سیمون و وایت )1999) همکاران و اندرسون

بررسی وضعیت مالی یک سازمان . انددهخود این رابطه را به اثبات رسانی

گیری امری ضرروری است، چرا که عملیات یک در فرآیندهای تصمیم

شرکت ممکن است با وجود تولید محصول خوب به خاطر بحران مالی 

های مدیریت کیفیت کمک دچار ورشکستگی شود. پیاده سازی نظام

کند. ان میشزیادی را به سازمانها در راستای بهبود ساختار مالی

بخشد. چراکه درآمدهای سازمانها را ارتقا میها سازی این نظامپیاده

سازد منابع و مشتریان جدید پیدا کنند. بهبود درآمدها سازمانها را قادر می

باعث تقویت ساختارهای مالی سازمان می گردد. همچنین در بسیاری از 

ی سازمان را به موارد پیاده سازی نظام های مدیریت کیفیت هزینه ها

ی خاطر برقراری سیستم کاهش می دهد که این امر نیز در تقویت بنیه

 مالی سازمان تاثیر بسزایی دارد.

 سازمانمحصول بر عملکرد مالی  نوآوریادعا شده بود که  فرضیه سومدر 

که تایید کننده پژوهش  این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفت دارد. ریتأث

ی فرآیند نوآوربا توجه به اینکه  .می باشد (1394رسا ) یاکبریعل قهیدص

ی نو، کسب دانش الزم از طرق مختلف، تبدیل ایده و دانش یا ایده

تکنولوژی به محصول یا خدمت جدید و ارائه آن به بازار و پذیرش آن از 

ی مشتریان و توان گفت که گسترش دامنهباشد، لذا میسوی مشتری می

که منجر به باشد یکی از اهداف اصلی نوآوری می کسب درآمدهای بیشتر

توان گفت که نوآوری  گردد. بنابراین میدرآمدهای جدید برای سازمانها می

منجر به ایجاد ارزش و درنتیجه سودآوری و بهبود عملکرد مالی سازمان 

 گردد.می

 زویا نیبر رابطه ب یطیمح نانیشده بود که عدم اطم ادعافرضیه چهارم در 

حاکی از  یآمار لیتحل و هیدارد که تجز ریمحصول تأث یو نوآور 9001

این فرضیه نشان می دهد که عدم اطمینان باشد. تایید این فرضیه می

اثر  و کندو نوآوری محصول را تعدیل می 9001ی بین ایزومحیطی رابطه

 و دامانپور هایباشد که هم راستا با پژوهشمی آن منفی گریتعدیل

 [77](1997) چایلد و [76](1991) بورگلمن ،(1998) شنانگوپلکری

ی بدست آمده حاکی از آن است که در شرایط عدم نتیجه باشد.می

کمتر  9001های مدیریت کیفیت از جمله ایزو اطمینان محیطی، سیستم

تواند باعث نوآوری محصول گردد. این نتیجه کامال قابل توضیح است، می

بال راهکارهایی بیشتر به دن هاطمینان سازمانچرا که در شرایط عدم ا

باشند. راهکارهایی مانند مدیریت هستند که مدیریت عدم اطمینان می

اطالعات و اخذ بیشتر اطالعات از محیط. در چنین شرایطی نقطه تمرکز 

گردد کاهش هایی که منجر به نوآوری میسازمان تغییر کرده و فعالیت

 یابد.می

عا شده است که عدم اطمینان محیطی بر رابطه بین در فرضیه پنجم اد

مورد تایید نیز و عملکرد مالی  تاثیر دارد که صحت این فرضیه  9001ایزو

 9001رابطه ی بین ایزو قرار گرفته است از این رو عدم اطمینان محیطی 

لیال اسدی وایقان و عملکرد مالی را تعدیل می کند که با پژوهش 

گری به صورت در اینجا نیز تاثیر تعدیل می باشد.هم راستا  [78](1392)

ی این نکته است که در شرایط عدم باشد که نشان دهندهمنفی می

های مدیریت کیفیت عملکرد مالی را کمتر اطمینان محیطی سیستم

دهند. همانگونه که اشاره گردید شرایط عدم اطمینان در برخی بهبود می

ازمان را به سمت و سوی مدیریت عدم تواند توان داخلی ساز صنایع می

گردد که توان سازمان برای اطمینان پیش ببرد. این موضوع موجب می

های مختلف از جمله عملکرد مالی کاهش ایجاد عملکرد مطلوب در جنبه

 پیدا کند.

این پژوهش در صنایع استان اصفهان انجام پذیرفت و با توجه به اینکه 

باشد، ممکن در برخی از صنعتی کشور میاستان اصفهان، دومین استان 

موارد مانند رقابت رقبا عدم اطمینان بیشتر و در برخی موارد مانند در 

دستر  بودن تامین کنندگان عدم اطمینان کمتری را تجربه نماید. لذا 

جام شود های کشور انسایر استانپیشنهاد می شود که پژوهش حاضر در 

ها را اندازه گیری ن محیطی در سایر استانسطح عدم اطمینا تا بتوان اوالا

و تاثیر آنها بر پیاده سازی  ی محاسبه شدههاعدم اطمینان اانمود و دوم

همچنین  را با هم مقایسه نمود. 9001اصول نظام مدیریت کیفیت ایزو 

می توان این پژوهش را برای صنایع جداگانه به صورت کامل انجام داد. 

سازی و ... . چراکه تعدادی از پژوهشگران مثال در صنعت نفت، قطعه 

های اعتقاد دارند که با توجه به تفاوت شرایط صنایع مختلف سیستم

باشد. و در مدیریت کیفیت و همچنین عدم اطمینان برای آنها متفاوت می

انتها اینکه می توان عالوه بر عدم اطمینان محیطی متغیرهایی مانند اندازه 

مدیریت کیفیت و... از داخل سازمان را در نظر سازمان، سن گواهینامه 

 می کند.و نوآوری محصول را تعدیل  9001ی ایزو گرفت که رابطه

 

 ی کاربردیشنهادهایپ -5-1
ابعاد با  ییکارکنان جهت آشنا یبرا یآموزش یهادوره یطراح .1

محصوالتی که بتواند بر اسا  آن  9001 زویامدیریت کیفیت 

 تولید کنند. تیفیباک

نظام مدیریت بلندمدت در خصوص  یهایزیرجام برنامهان .2

 .سازمانی محصول نوآورکیفیت و 

 محصول تیفیدر ک یقابل قبول شیبا افزا توانندیشرکتها م نیا .3

 دهند. شیخود را افزا یرد مالکخود، عمل



                                                         بیتا یزدانی و سمیه سازگاری                                                                  241

 

 6139 پاییز -3شماره  -7لد ج                                                                 نشریه مهندسی و مدیریت کیفیت                                                     

 

 یو خالقیت پرداخته و سعی کنند تا نیازها ینوآور قیبه تشو .4

پیشرو  نیازها نیا یدر ارضاکنند و  ییرا شناسا انیمشتر دیجد

 باشند.

 کار نیا یتوجه کنند. برا دیبه توسعه محصوالت و خدمات جد .5

دقیقی را انجام دهند و منابع الزم را  یهایزیربرنامه توانندیم

 نیز فراهم کنند.

 تیفیدر ک یقابل قبول شیبا افزا توانند یشرکت ها م نیا .6

 ند.ده شیخود را افزا یخود، عملکرد مال محصول

 

 نتیجه گیری -6
 اهدافی که در این پژوهش دنبال شده است شامل موارد زیر می شود:

 بر نوآوری محصول تاثیر دارد. 9001ظام مدیریت کیفیت ایزو ن -1

 بر عملکرد مالی تاثیر دارد. 9001نظام مدیریت کیفیت  ایزو  -2

 نوآوری محصول بر عملکرد مالی تاثیر دارد -3

 زویا تیفیک تیرینظام مد نیب بر رابطه یطیمح نانیعدم اطم -4

 .دارد ریمحصول تأث یو نوآور 9001

محصول و عملکرد  ینوآور نیبر رابطه ب یطیمح نانیعدم اطم -5

 .دارد ریتاث یمال

، نوآوری، عملکرد 9000در مقاله حاضر ابتدا ادبیات پژوهش ایزو 

مالی، عدم اطمینان محیطی و روابط آنها مورد بررسی قرار گرفت. 

که در آن ابعاد شد  شناسی پژوهش پرداختهبه روش پس از آن

مختلف پرسشنامه طراحی شده و همچنین نمونه آماری مورد 

گردید و  های پژوهش ارائه. پس از آن یافتهپژوهش، شرح داده شد

در قسمت آخر نیز نتایج پذیرفت.  آزمون فرضیات پژوهش انجام 

  .شد حاصل، محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش ارائه

وجه تمایز این پژوهش با سایر پژوهش ها این است که تعدیلگری 

بر نوآوری و  9001در رابطه با روابط بین ایزو  یعدم اطمینان محیط

همچنین روابط بین نوآوری و عملکرد مالی تاکنون مورد بررسی قرار 

 .نگرفته است

 

 

 ی پژوهشهاتیمحدود -6-1

 برای است شدهانجام 1397 سال تابستان درپژوهش  این .1
 جانب ستیبایم ی بعدهادوره در تحقیق نتایج از استفاده
 .شود رعایت احتیاط

 

 مغایرت هااستان سایر در احتمالی یهاافتهی نتایج است ممکن .2
 .باشد داشته

 و نتایج کند تغییر اطالعات گردآوری اگر ابزار است ممکن .3
 تغییر گردد. دستخوش تحقیق یهاافتهی
 در این زمینه نبود کار مشابه .4

 یآت قاتیتحق یبرا شنهاداتیپ -6-2

بررسی نقش تعدیلگری عدم اطمینان  به تاکنون پژوهشی یافت نشد که

 ، عملکرد مالی و نوآوری محصول بپردازد،9001بر روابط بین ایزو  یمحیط

لذا پیشنهاد می شود پژوهشگران بررسی نقش مطالعات اقتضایی مدیریت 

ل توسعه، به ویژه کشور عزیزمان ایران را در کیفیت در کشورهای در حا

دستور کار خود قرار دهند. لزوم این امر زمانی بیشتر احسا  می شود که 

ختلف ی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت در صنایع مسطح گسترده

مدل مفهومی در این پژوهش می تواند تصویر  ایران مورد توجه قرار گیرد.

مدیریت کیفیت در ایران، نحوه تاثیر این  هایروشنی از وضعیت سیستم

سیستم ها بر نوآوری محصول و عملکرد مالی را ارائه دهد و برای اطمینان 

و آن با نتایج تکرار شود  از نتایج پژوهش پیشنهاد می شود پژوهش 

 پژوهش فعلی مقایسه شود. 
 
 

 پیشنهادات برای مدیران-6-3
مشخص است  یدافاه میاز سازمان، مستلزم تنظ یبخشتیفیک .1

 اهداف سازمان باشد. یدر راستا دیکه با

 ISO9001استاندارد  یهایازمندیبا ن ییآشنا .2
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