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بــا افزایــش رقابــت در عصــر حاضــر و تغییــر و تحوالتــی کــه در فناوریهــای امــروزی وجــود دارد ،ســازمانها بــرای
رویارویــی و مقابلــه بــا عــدم اطمینــان ،حفــظ موقعیــت ،گســترش عرصــهی رقابتــی خــود و بهرهگیــری مناســب از منابــع،
نیــاز بــه نــوآوری و بهبــود عملکــرد در محصــوالت و خدمــات خــود دارنــد .عوامــل متعــددی در بهبــود نــوآوری و عملکــرد آن نقــش
ایفــا میکننــد .درایــن پژوهــش بــا اســتفاده از رویکــرد معــادالت ســاختاری بــه بررســی تأثیــر مدیریــت کیفیــت فراگیــر و یادگیــری
ســازمانی بــر عملکــرد نــوآوری بــا مطالعــه مــوردی در شــرکت زمــزم اصفهــان پرداختــه شــده اســت .در ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از
رویکــرد معــادالت ســاختاری و نرمافــزار  Amosویرایــش  18بــه بررســی  4فرضیــه کــه شــامل تأثیــر مدیریــت کیفیــت فراگیــر بــر
عملکــرد نــوآوری ،تأثیــر مدیریــت کیفیــت فراگیــر بــر یادگیــری ســازمانی ،تأثیــر یادگیــری ســازمانی بــر عملکــرد نــوآوری و بررســی
تأثیــر یادگیــری ســازمانی بهعنــوان متغیــر میانجــی مؤثــر بــر تأثیــر مدیریــت کیفیــت فراگیــر بــر عملکــرد نــوآوری پرداختــه شــده
اســت .بــا توجــه بــه اطالعــات بهدســت آمــده از طریــق پرس ـشنامه و تجزیــه و تحلیــل داده تمامــی فرضیــات در ســطح اطمینــان
 95درصــد تأییــد شــدند.

واژگان کلیدی:
مدیریت کیفیت فراگیر ،یادگیری سازمانی ،عملکرد نوآوری
 )1مقدمه
بســیاری از محققــان بیــان کردهانــد کــه مدیریــت کیفیــت
فراگیــر نوعــی راهبــرد اســت کــه قــادر بــه اســتفاده از

ابزارهــا بــرای بهبــود یادگیــری و افزایــش مزیــت رقابتــی
سازمانهاســت [ .]61[ ،]35تغییــرات ســریع بــازار و کاهــش

طــول عمــر محصــوالت از چالشهــای مهــم در بازارهــای

رقابتــی هســتند کــه ســازمانها را بــر آن داشــته تــا از
نوآوریهــای فنــاوری اســتفاده کننــد [.]46

در محیــط پــر تالطــم امــروز یادگیــری ســازمانی باعــث
افزایــش تــوان نــوآوری ســازمان و حفــظ مزیــت رقابتــی در
میــان ســایر رقبــا خواهــد شــد [.]10

یادگیــری ســازمانی موجــب افزایــش فعالیتهــای نوآورانــه

شــده و از ســوی دیگــر کیفیــت اصولــی را تعییــن میکنــد

کــه باعــث موفقیــت ســازمان در محیــط رقابتــی میشــود
[ .]19در نتیجــه ســازمان میتوانــد مزیــت رقابتــی خــود

را بــا تولیــد محصــوالت جدیــد و مدیریــت کیفیــت حفــظ
نمایــد .پراجوگــو و ســوهال ( )2001یــک مطالعــه تجربــی

انجــام دادنــد کــه در آن رابطــه  1TQMو عملکــرد نــوآوری
مــوررد بررســی قــرار گرفتــه بــود .آنهــا دریافتنــد کــه
 TQMبهطــور مســتقیم و معنـیداری بــا عملکــرد نــوآوری
در ســازمانها رابطــه دارد [.]45

بالدویــن و جانســون بــر پذیــرش  TQMبهعنــوان یــک

راهبــرد مهــم کــه نقــش اساســی در تمایــز ســازمانها در
زمینــه نــوآوری دارد ،تأکیــد کردهانــد [.]8

1. Total Quality Management

بــارو 1اعتقــاد داشــت کــه بیــن یادگیــری ســازمانی و TQM

نــوآوری محســوب شــود [ .]9در تحقیقــی که فارســیجانی و

رابطــه نزدیکــی وجــود دارد و بیــان داشــت کــه یادگیــری

نیســتانی بــرای بررســی یکپارچگــی بیــن مدیریــت کیفیــت

نشــان دادنــد کــه بــا اجــرای اصــول  ،TQMســازمانها

و نــوآوری انجــام دادهانــد بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه

ســازمانی محصــول  TQMاســت .همچنیــن مطالعــات وی
میتواننــد بــر یادگیــری در ســه ســطح فــردی ،گروهــی و
ســازمانی تمرکــز کننــد .اجــرای اصــول  TQMبــه یادگیــری

ســازمانی بــرای بهبــود بهــرهوری کمــک میکنــد .بــا توجــه

ســازمانی وجــود دارد .تحقیقــات زیــادی نشــاندهنده

ایــن اســت کــه ارتقــای یادگیــری ســازمانی باعــث بهبــود

یادگیــری در ســطوح فــردی ،گروهــی و ســازمانی میشــود
کــه باعــث افزایــش نــوآوری و عملکــرد ســازمان میشــود
[ .]27دلــدس و روترمــل )2004( 2بیــان کردنــد کــه بهبــود

یادگیــری تأثیــرات مثبتــی بــر توســعه محصــوالت جدیــد
و نــوآوری در ســازمانها دارد [ .]48باکــر و ســینکال
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کیفــی ســازمان اســت ولــی هیچگونــه رابط ـهی مشــخص
و قابــل توجهــی بــا عملکردهــای نــوآوری نــدارد [ .]3طاهــا

حســین و همــکاران در پژوهــش خــود تحــت عنــوان تأثیــر
مدیریــت کیفیــت جامــع بــر نــوآوری در کشــورهای درحــال

توســعه بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد کــه مدیریــت

کیفیــت جامــع بــر نــوآوری ســازمانی تأثیــر مثبــت دارد.

[ .]20ســانز وال و همکارانــش ( )2011در پژوهشــی بــرای

بررســی رابطـهی نــوآوری بــا یادگیــری ســازمانی و فرهنــگ

در میــان  451شــرکت بــه ایــن نتیجــه دســت یافتنــد

کــه یادگیــری ســازمانی بــر ایجــاد نــوآوری در ســازمان
اثــر گــذار اســت [ .]49بــارو ( ،)1993کیــم ( )1992و

( )1999بیــان داشــتند کــه بــا بهبــود و ارتقــای یادگیــری،

ســوهال و موریســون ( )1995بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه

نوآوریهــای جدیــد تجزیــه و تحلیــل کننــد کــه نتیجــه

تیــم کاری و رویکــرد نظاممنــد در ســازمان میشــوند

ســازمانها بهتــر میتواننــد محیــط بیرونــی خــود را بــرای

این مقاله به دنبال بررسی چهار مورد زیر است:

[ .]56[,]32[,]11بــارو ()1993

بیــان میکنــد کــه TQM

و یادگیــری ســازمانی ارتبــاط جدانشــدنی بــا هــم دارنــد

 )1تأثیــر  TQMبــر یادگیــری ســازمانی و عملکــرد نــوآوری

و ایــن ارتبــاط باعــث بهبــود عملکــرد نظاممنــد ،توســعه

 )3بررســی نقــش میانجــی یادگیــری ســازمانی در ارتبــاط

ســازمان میشــود [.]11

 )2تأثیــر یادگیــری ســازمانی بــر عملکــرد نــوآوری
بیــن  TQMو عملکــرد نــوآوری

و بهبــود انجــام وظایــف و انتقــال دانــش جدیــد در ســطح
 )1-2مدیریت کیفیت فراگیر

 )4تجزیــه و تحلیــل مــدل ارائــه شــده بــرای بررســی

تحقیقــات متعــددی کــه در زمینــهی  TQMانجــام شــد

شــرکت زمــزم اصفهــان.

اینجــا بــه تعــدادی از آنهــا اشــاره میشــود.

تأثیــر  TQMو یادگیــری ســازمانی بــر عملکــرد نــوآوری در

منجــر بــه تعاریــف گوناگونــی از آن شــده اســت کــه در

مــدل ارائــه شــده بعــد از جمــعآوری اطالعــات از روش

 TQMروشــی بــرای بهبــود فرهنــگ ســازمانی ،بهبــود

مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار میگیــرد.

کیفیــت بــرای رســیدن بــه اهــداف ســازمان از طریــق کار

پرســشنامه بــا اســتفاده از نرمافــزار  Amosنســخه 18

مشــارکت کارکنــان در همــه بخشهــا و بهبــود مســتمر
تیمــی اســت [.]42

)2پیشینه و چارچوب نظری تحقیق

ایوانــس و لیندســای ( )1996اعتقــاد داشــتند کــه TQM

بنــر و تاچمــن در تحقیقــات خــود بــه ایــن نتیجــه

یــک رویکــرد مدیریتــی اســت کــه بــر کیفیــت ،تمرکــز

3. Baker and Sinkula

1. Barrow
2. Rothaermel and Deeds

رســیدهاند کــه  TQMنمیتوانــد مانعــی بــرای بــروز

میکنــد و هدفــش بهبــود کارایــی و انعطافپذیــری
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بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر TQM

آن زمینهســاز نــوآوری در ســازمان اســت [.]7

مدیریــت کیفــت جامــع و یادگیــری ســازمانی باعــث ایجــاد

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

نوعــی همبســتگی قــوی میــان  TQMو نــوآوری و یادگیری

 TQMدارای قــدرت پیشبینــی قــوی بــرای عملکردهــای

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

بــه مطالعــات پیشــین میتــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه

جامــع و مدیریــت فنــاوری بــر شــاخص عملکــرد کیفیــت

سازمانهاســت TQM .یــک رویکــرد مدیریتــی بــرای

بهبــود عملکــرد ســازمان اســت کــه شــامل موضوعــات

تکنیکــی و اخالقــی میشــود

[.]45

بودنــد و بــرای بهبــود کیفیــت از  TQMبهــره بردهانــد.

راهبــردی ،تمرکــز بــر مشــتریان ،تجزیــه و تحلیــل و فنــاوری

کیفیــت (در) تمــام جنبههــا و ســطوح ســازمانی را توصیــف
کنــد [ .]16بهبــود کیفیــت محصــوالت و خدمــات یکــی از
پایههــای اساســی بــرای موفقیــت ســازمانها و جوامــع

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

کیفیــت فراگیــر اســت [.]65[ ,]37

از زمانــی کــه جهانیســازی ظهــور پیــدا کــرد ســازمانها

 TQMممکــن اســت بهصــورت کاربــرد اصــول مدیریــت

بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر TQM

مزیتهــای رقابتــی شــرکتها بــا اســتفاده از مدیریــت

تحقیقــات مختلفــی کــه در زمینـهی  TQMانجام شــده برای

بــه دنبــال بهبــود کیفیــت در محصــوالت و خدمــات خــود

66

بــرای پــرورش یادگیــری در شــرکتها و دســتیابی بــه

هســتند و ســازمانهایی کــه درصــدد بهبــود کیفیــت
باشــند از برنامههــای بهبــود مســتمر زیــادی اســتفاده

ارزیابــی  TQMابعــاد مختلفــی ماننــد رهبــری ،برنامهریــزی
اطالعــات ،مدیریــت افــراد و مدیریــت فراینــد را مورد بررســی

قــرار داده اســت [ .]46هنــگام اجــرای اولیــه  TQMمدیریــت

ارشــد بایــد نقــش رهبــر را بــر عهــده بگیــرد و تعهــد باالیــی

را از خــود نشــان دهــد [ TQM .]33بــر حمایــت مدیریــت
ارشــد و تأکیــد بــر مشــارکت کارکنــان در ارتبــاط بــا بهبــود
مســتمر تمرکــز میکنــد [.]67

میکننــد ،کــه برجســتهترین آنهــا  TQMو اخیــرا ً

بیشــتر تحقیقاتــی کــه در مــورد  TQMانجــام شــده ،بــر

کردهانــد کــه راهبــرد  ،TQMپتانســیل اســتفاده از ابزارهــا

بهصــورت خالصــه شــرح داده شــدهاند.

شــش سیگماســت [ .]70تعــداد زیــادی از محققــان بیــان

چهــار بعــد از  TQMاتفــاق نظــر دارنــد کــه در جــدول ()1

دل ( )1999بیــان کــرد کــه مســئولیت مدیریــت ارشــد در ایجــاد محیــط ســازمانی ،ارزشهــا و رفتــار در ســازمانی کــه TQM
در آن اجــرا میشــود بســیار مهــم اســت [ .]16اوکلنــد ( )1993بــر اهمیــت تعهــد مدیریــت ارشــد بــرای موفقیــت و ارتقــای
حمایت مدیریت ارشد (رهبری) بهــرهوری و کارایــی کســب و کار تأکیــد کــرد .او همچنیــن بیــان کــرد کــه  TQMبایــد بــه طــور صادقانــه در تمــام ســازمان
اجــرا شــود و اجــرای آن بایــد از مدیریــت ارشــد ســازمان شــروع شــود [.]41

مشارکت کارکنان

به منظور تضمین اینکه راهبرد کیفیت به صورت موفق اجرا شود ،باید هر فرد نسبت به رضایتمندی مشتریان و بهبود مستمر
کیفیت تعهد داشته باشد .شیبا و همکاران ( ،)1993عقیده داشتند که هر فرد در سازمان باید به منظور بهبود راههایی که از
طریق آن وظایف خود را انجام میدهد و جلب رضایت مشتریان بسیج شود [.]52

بهبود مستمر

دمینگ ( 14 ،)1986دستور العمل برای مدیران ارائه کرد که یکی از آنها بهبود مستمر است .سیستم تولیدی و خدمات
میتواند به صورت مستمر کیفیت و بهرهوری خود را افزایش دهد و بنابراین به صورت مستمر هزینهها کاهش مییابد .همچنین
دمینگ بر استفاده از چرخههای بهبود مانند چرخه شوهارت و دمینگ تاکید داشت [ .]21شیبا و همکاران ( )1993معتقد بودند
که هرفعالیت میتواند بهبود یابد در صورتی که شرایط زیر را داشته باشد:
• برنامهی نظاممند برای بهبود
• درک فعالیتهای کنونی
• برنامهریزی واجرای راهحلها
• تجزیه و تحلیل نتایج و علت آن ها و اجرای دوباره چرخه بهبود [.]52
تمرکز بر مشتری شامل ایجاد ارتباط بین نیازهای مشتریان ،رضایت مشتری و فرایندهای داخل سازمان است
بسیاری از محققان تمرکز بر مشتریان را یکی از مهمترین قسمتهای  TQMمیدانند.
ایونز ولندزی ( )1996بر اهمیت تمرکز بر مشتریان تاکید کردهاند و اشاره داشتند که هر کسب وکاری چهار هدف دارد که
عبارتند از ،راضی کردن مشتری -به دست آوردن رضایت مشتریان نسبت به رقبا -حفظ مشتریان در دورههای بلند مدت و به
دست آوردن سهم بازار [.]21
[.]58

تمرکز بر مشتریان

جدول  :1ابعاد مورد توافق محققان در TQM

 )2-2یادگیری سازمانی

آرجریــس و شــون یادگیــری ســازمانی را بهعنــوان فراینــد

کــرت و مــارچ در  1963بــرای نخســتین بــار عبــارت

کشــف و اصــاح خطــا معرفــی مینماینــد و عقیــده دارنــد

بودندکــه تــاش ســازمانها در پاســخ بــه تغییــر ات

ســازمانها بایــد آن را دریابنــد و توســعه دهنــد زیــرا

جدیــد بــه کنــکاش بــرای یافتــن رویههایــی کــه ســازمان

میتوانــد خطاهــای خــود را تشــخیص دهــد و اصــاح

یادگیــری ســازمانی را بــهکار گرفتنــد .آنــان معتقــد

کــه یادگیــری ســازمانی نوعــی توانایــی اســت کــه همــه

محیطــی ،جهــت تطابــق اهــداف ســازمان بــا شــرایط

هــر قــدر ســازمانی در امــر یادگیــری پیشــرو باشــد بهتــر

را بــرای رســیدن بــه اثربخشــی بیشــتر یــاری میکنــد،

کنــد

منجــر میشــود

[.]2

[.]5

یادگیــری ســازمانی فراینــد پیچیــدهای اســت کــه اشــاره

بــه توســعهی دانــش جدیــد داشــته و دارای پتانســیل الزم

مطابــق و ســازگار بــا محیــط ســازمان باشــند [ .]15ســنگه

هابــر فراینــد یادگیــری ســازمانی را شــامل چهار مرحلـهی زیر

و تبدیــل بــه دانــش در کل ســطوح ســازمانی میدانــد و اعتقاد

 )1شناسایی نیازهای دانشی،

ســازمانی کســب شــده از محیــط خارجــی و فعالیتهــای

 )3افزوده شدن دانش به سیستمهای دانشی فعلی،

و پویــای ســازمان و فعالیتهــای ســازمانی میشــود [.]51

وی بیــان مــیدارد کــه ایــن مراحــل لزومــاً پیدرپــی

بــرای ســازمانها اهمیــت دارد و آن را بهعنــوان فراینــدی

بــرای تغییــر رفتــار در ســازمان اســت [.]54

میدانــد:

 )2مبادله و نشردانش،

یادگیــری ســازمانی را میتــوان یــک فراینــد پویــا از خلــق،

کســب و جمـعآوری دانــش بهمنظــور توســعهی منابــع کــه به
عملکــرد بهتــر ســازمان منجر میشــود ،دانســت .بــرای مطالعه
یادگیــری ســازمانی دو بعــد فرهنــگ یادگیــری ســازمانی و
راهبــرد یادگیــری ســازمانی در نظــر گرفتــه میشــود .راهبــرد
یادگیــری (ســازمانی) و فرهنــگ یادگیــری (ســازمانی) بایــد
سازمانی س
ﻲ ن امزا

دارد کــه یادگیــری ســازمانی باعــث ایجــاد تعــادل بیــن دانــش
ســازمان شــده ،موجــب ایجــاد تعــادل بیــن محیــط رقابتــی

جونــز ( )2000تأکیــد میکنــد کــه یادگیــری ســازمانی
کــه مدیــران از طریــق آن ســعی در بهبــود تواناییهــای افــراد

ســازمان بهمنظــور درک بهتــر و مدیریــت ســازمان و محیــط

دارنــد ،بیــان میکنــد [ .]29یادگیــری ســازمانی بهعنــوان
یــک فراینــد پویــا کــه بــر اســاس دانــش اســت دیــده میشــود

کــه در میــان ســطوح مختلــف فعالیتهــا اســت کــه در
میــان ســطوح فــردی ،گروهــی و ســازمانی در حــال حرکــت

میباشــد .شــکل ( )1نشــاندهنده فراینــد پویــای یادگیــری
ســازمانی اســت.

گروهی گ
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شکل  :1فرایند پویای یادگیری سازمانی []43

گاروان تأکیــد میکنــد کــه فرهنــگ یادگیــری و ســاختار

مفهــوم یادگیــری ســازمانی نــه تنهــا مــورد توجــه محققــان

[ .]23فراینــد یادگیــری ســازمانی شــامل مؤلفههــای کلیــدی

مدیــران در ســازمانها بــه خاطــر اینکــه یادگیــری ســازمانی

یادگیــری دو عنصــر اساســی در ایجاد یادگیری ســازمانی هســتند

اســت ،ماننــد فرایندهــای پشــتیبانی دانــش بهــرهوری ،که شــامل
جســتجوی اطالعــات ،همگونســازی ،توســعه و ایجــاد دانــش
جدیــد در محصــوالت و خدمــات میشــود [.]63

در رشــتههای مختلــف قــرار گرفتــه ،بلکــه مشــاوران و

باعــث ایجــاد بینشــی بــرای شــرایط نامشــخص و در حــال

تغییــر میشــود ،آن را مــورد توجــه قــرار دادهانــد [.]14[,]4

1. Senge

بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر TQM

یادگیریی ﺢط س
سطحﻱ ر یگدا
کسب ک
بس

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

نیســتند

[.]26

( )1990یادگیــری ســازمانی را بهعنــوان آزمــون مــداوم تجربــه

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

 )4نهادینهسازی دانش.

1

 )3-2عملکرد نوآوری

نــوآوری را بهعنــوان اتخــاذ یــک ایــده یــا رفتــار مربــوط بــه

یــک محصــول ،خدمــت ،دســتگاه ،خطمشــی و برنامههــا
اســت ،در نظرمیگیرنــد [ .]17نــوآوری را بایــد فراینــدی

نــوآوری و کارایــی بــه معنــی تالشــی اســت کــه بایــد صــرف

مختلــف ،تبدیــل ایــده و دانــش یــا فنــاوری بــه محصــول یــا

کلــی ارزیابــی عملکــرد نــوآوری از دو بعــد مــورد توجــه

آن از ســوی مشــتری دانســت [ .]1نورایــی وگوالتــی ()1996

ســنجش نتیجــه و دســتاوردهای نــوآوری در ســازمانها

محصــول و یــا فرصتهــای بــازار میداننــد کــه مدیــر واحــد

ناشــی از نــوآوری ،تعــداد محصــوالت یــا خدمــات جدیــد

[.]39زالتمــن و همــکاران ( )1973نــوآوری را بهعنــوان هــر

توجــه میشــود ،ظرفیــت نــوآوری عبــارت اســت از قابلیــت

کــه جدیــد اســت و مــورد پذیــرش ســازمان قــرار گرفتــه

کارایــی و اثربخشــی میداننــد .اثربخشــی بــه میــزان موفقیــت

شــامل طــرح ایــدهی نــو ،کســب دانــش الزم از طــرق

شــود تــا موفقیــت مــورد نظــر حاصــل شــود [ .]4بهطــور

نــوآوری را شــامل هــر خطمشــی ،ســاختار ،روش یــا فراینــد،

بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر TQM

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

نــوآوری و عملکــرد ســازمان اثبــات شــده اســت [.]57[,]66

الگــره و همــکاران ( )2006عملکــرد نــوآوری را شــامل

خدمــت جدیــد و ارائــه آن بــه بــازار (مشــتری) و پذیــرش

68

در تحقیقــات انجــام شــده ارتبــاط مثبــت بیــن عملکــرد

قــرا میگیــرد .در بعــد اول ارزیابــی عملکــرد نــوآوری بــر

تمرکــز دارد و ازشــاخصهایی ماننــد ســود اقتصــادی

نــوآوری آنهــا را درک کــرده و بــه نظــرش جدیــد میآیــد

و  ...اســتفاده میشــود .در بعــد دوم بــه ظرفیــت نــوآوری

ایــده ،عمــل و یــا مــواد مصنوعــی کــه توســط واحــد مربــوط

و آمادگــی ســازمان بــرای انجــام نــوآوری [.]1

بــا در نظــر گرفتــن فشــار رقابتــی حاکــم بــر بــازار،

بــه ســه گــروه تقســیم میکننــد کــه شــامل نــوآوری در

اســت و محققیــن و کاربــران نیازمنــد شــاخصهای

اســت .در شــکل ( )2برخــی از شــاخصهای ایــن ســه

درک و جدیــد محســوب میشــود

میداننــد [.]68

جیمنــز و همــکاران شــاخصهای عملکــرد نــوآوری را

اندازهگیــری عملکــرد نــوآوری از اهمیــت خاصــی برخــوردار

محصــول ،نــوآوری در فراینــد و نــوآوری در امــور اداری،

مناســبی بــرای مطالعــهی عملکــرد نــوآوری هســتند و

گــروه ارائــه شــده اســت [.]28
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شکل  :2شاخصهای عملکرد نوآوری []28

 )4-2مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی

خــود پشــتیبانی نمــود و متعقــد بــود کــه ایــن دو رابطــه

محققــان بســیاری از طریــق کار تیمــی ،رویکــرد سیســتمی،

بــه ســازمانها اجــازه میدهنــد کــه وظایــف خــود را بــه

بــه ارتبــاط بیــن مدیریــت کیفیــت فراگیــر و یادگیــری

جدیــد و انتقــال دانــش جدیــد از طریــق ســازماندهی انجــام

کــه بیــن مدیریــت کیفیــت فراگیــر و یادگیــری ســازمانی

ســنگه ( )1994جنبــش کیفیــت را شــامل ســه مرحلــه

تطابــق فــرد بــا محیــط و توانایــی یادگیــری در ســازمان

صــورت نظاممنــد در جهــت توســعه و اجــرای بینشهــای

ســازمانی پــی بردنــد [ .]11بــارو ( )1993بیــان داشــت

دهنــد [.]59

ارتبــاط جداییناپذیــر و ذاتــی وجــود دارد .او بــا تشــریح

میدانــد :مرحلــهی اول مدیریــت کیفیــت فراگیــر،

رابطــهی علــت و معلــول و سیســتم و فراینــد از موضــع

مرحلـهی دوم انعطافپذیــری درون ســازمان بــرای رســیدن

در ســازمانها محســوب میشــود [.]34[،]18

بــه سیســتم گســتردهی عملکــرد پویــا و مرحلــهی ســوم

نونــاکا ( )1994معتقــد اســت نــوآوری هنگامــی رخ میدهد

تئرزوســکی و همــکاران ( )2000بیــان میکننــد کــه

و ایــن تهســیم دانــش زمانــی امکانپذیــر اســت کــه بینــش

رابطــهی دوطرفــه هســتند .ســازمان نیازمنــد بــه بهبــود

یادگیــری ســازمانی بــه وجــود آمــده باشــد .بهعبــارت

فراگیــر بــوده و بهبــود مســتمر موجــب یادگیــری ســازمانی

و بهرهبــرداری از دانــش جدیــد اســت کــه موجــب بهبــود

 TQMمنــوط بــه توانایــی ســازمان بــرای یادگیــری ،جــذب

دو تولیدکننــده خــودرو کــه از تیمهــای نــوآوری بــرای

نهادینــه شــدن یادگیــری در ســازمان [.]50

کــه کارکنــان بــه تهســیم دانــش خــود بــا ســازمان بپردازند

میشــود .همچنیــن آنهــا اعتقــاد داشــتند کــه موفقیــت

نــوآوری میشــود [ .]40فورســتر زمانــی کــه بــه مقایســه

و اعمــال مفهومــی تغییــرات و اجــرای آنهــا در سراســر

کاهــش هزینههــا اســتفاده میکردنــد ،میپرداخــت بــه

میتوانــد محیطــی بــرای یادگیــری ســازمانی فراهــم کنــد

[ .]22همچنیــن یانــگ و همــکاران در ســه شــرکت تولیــدی

ســازمان اســت [ .]61مارکــر بیــان کــرد کــه

TQM

[.]36

ســوهال و موریســون ( )1995اعتقــاد داشــتند کــه برخــی از

اصــول یادگیــری ســازمانی ماننــد آزمایــش بــا رویکردهــای

جدیــد و انتقــال دانــش توســط اصــول مدیریــت کیفیــت
فراگیــر بهتــر درک میشــوند [ .]56بــرای اینکــه فراینــد
بهبــود انجــام شــود ،نیــاز اســت فراینــد یادگیــری در

پذیــرد

[.]13

پــول ( )2000متعقــد اســت کــه اصــول  TQMدر فرهنــگ
حمایتــی ماننــد فرهنــگ  TQMباعــث بهبــود یادگیــری

ســازمانی میشــود .فرهنــگ  TQMباعــث تقویــت برخــی
از فعالیتهــای مدیریــت و رفتارهایــی اســت کــه باعــث

تقویــت یادگیــری ســازمانی میشــود [ .]44گارویــن

بیــان میکنــد کــه اگــر  TQMیــک فلســفهی عملــی
ماننــد بهبــود مســتمر و مجموعــهای از تکنیکهــا ماننــد

چرخــه  PDCAباشــد میتوانــد وســیلهای بــرای یادگیــری
ســازمانی باشــد [.]35

 )5-2یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری

کــه مــورد مطالعــه قــرار داده بودنــد بــه تأثیــر یادگیــری
ســازمانی بــر نــوآوری پــی بردنــد [.]65

 )6-2مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری

بــا ایــن وجــود کــه برخــی از مطالعــات نشــان دهنــده

رابطــه منفــی بیــن کیفیــت مدیریــت فراگیــر و نــوآوری
اســت [ .]62برخــی اســتدالل میکننــد کــه  TQMبــا

اصــول نــوآوری ســازگار اســت و  TQMرا ایجــاد سیســتمی

ســازمانی و فرهنگــی میداننــد کــه منجــر بــه گســترش

نــوآوری میشــود .مطالعــات تجربــی پیشــین نشــان
میدهــد کــه  TQMاثــر مثبتــی بــر پیشــرفت نــوآوری
دارد [ .]31گاستافســون و هانــدت ( )1995مشــاهده کردنــد

کــه اصولــی از  TQMماننــد تمرکــز بــر مشــتری ،مدیریــت/

رهبــری ،تمرکــز بــر کیفیــت ،تمرکــز کارکنــان ،تمرکــز بــر
فرایندهــا و بهبــود مســتمر عامــل حیاتــی بــرای موفقیــت

نــوآوری در ســازمان بودهانــد [ .]25پراجــو و ســوهال
رابطــه بیــن مدیریــت کیفیــت جامــع و عملکــرد نــوآور
را شناســایی کــرده و نشــان دادنــد کــه  TQMموجــب

افزایــش نــوآوری میشــود [ .]46اجــرای فراینــد تمرکــز

در ادبیــات و تحقیقــات مدیریتــی بــه یادگیــری ســازمانی

بــر مشــتری شــامل تحقیقــات مســتمری بــر نیازهــای

رقابتــی ســازمانها تأکیــد شــده اســت [ .]12[,]6برخــی

محصــوالت را فراهــم میکنــد  .ارتقــای بهبــود مســتمر

خروجــی یادگیــری ســازمانی اســت از عوامــل مهــم نــوآوری

خالقانــه آنهــا در مــورد چگونگــی ســازماندهی و اجــرای

و نــوآوری بهعنــوان عوامــل مهــم در بهبــود مزیــت

مشــتری اســت کــه زمینــهی توســعه ســازمان و توســعه

از تحقیقــات نشــان دادهانــد کــه دانــش ســازمانی کــه

میتوانــد موجــب تشــویق اعضــای ســازمان بــه ارزیابــی
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برخــی از مراحــل بهعنــوان عاملــی بــرای تغییــر صــورت

رابطــهی بیــن یادگیــری ســازمانی و نــوآوری پــی بــرد
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مســتمر اســت کــه یکــی از اجــزای مدیریــت کیفیــت

دیگــر یادگیــری ســازمانی باعــث توســعه ،کســب ،انتقــال
فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

مدیریــت کیفیــت فراگیــر و یادگیــری ســازمانی دارای

و شــناخت مشــترکی بیــن افــراد و ســازمان از طریــق

وظایفشــان شــود [ .]30در نهایــت بــا اینکــه  TQMمســتقیماً

و بهبــود عملکردشــان از طریــق مدیریــت کیفیــت هدایــت

مدیــران عالــی و مشــارکت فعــال کارکنــان نیــز بــر موفقیــت

عالــی ســازمان میتوانــد نیــروی محرکــی بــرای ســازمان و

نــه تنهــا پایــه و اساســی مهــم در توســعهی نــوآوری اســت

ســازمانی یــک متغییر واســطه بیــن  TQMو عملکرد نــوآوری

میکنــد .بنابرایــن ارائــه مقدمـهای از  TQMاز ســوی مدیــران

بــر عملکــرد نــوآوری در ســازمانها تأثیــر میگــذارد ،تعهــد

گســترش یادگیــری ســازمانی باشــد .در نتیجــه یادگیــری

نــوآوری ســازمانی بســیار مهــم اســت [ .]46مدیریــت کیفیــت

در ســازمان اســت .برخــی از ابعــاد مدیریــت کیفیــت فراگیــر

بلکــه کاتالیــزوری حیاتــی در فراینــد نــوآوری محســوب

و نــوآوری مشــابه هســتند .بــرای نمونــه ،بهبــود مســتمر یــک

میشــود [ .]38در مجمــوع مطالعــات بســیاری از محققــان

در مدیریــت نــوآوری نشــان میدهنــد کــه زمینههــای

مشــخصه ویــژه از مدیریــت کیفیــت فراگیــر و نــوآوری اســت.

فراگیــر اســت .موفقیــت  TQMنیــاز بــه ایجــاد فرهنگــی بــر

مدیریــت کیفیــت فراگیــر را بــه خوبــی اجــرا کردهانــد بیشــتر

بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر TQM

مدیریــت نــوآوری مشــابه و مرتبــط بــا مدیریــت کیفیــت

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
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ابعــاد مشــترک حاکــی از آن اســت کــه ســازمانهایی کــه
از ســازمانهایی کــه ایــن کار را انجــام ندادهانــد ،در زمینــه

پایــه اعتمــاد و بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش دارد [.]62[,]60

نــوآوری رشــد میکننــد .مدیریــت کیفیــت فراگیــر میتوانــد

هــدف از یادگیــری ســازمانی ایجــاد اعتمــاد متقابــل و

بهعنــوان ابــزاری مفیــد در جهــت نــوآوری ســازمانها ب ـهکار

فرهنــگ بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش در ســازمان اســت کــه

رود [ .]1در شــکل ( )3رابطــه میــان نــوآوری و مدیریــت

واســطههای مؤثــری بــرای  TQMو بهبــود در نــوآوری اســت.

کیفیــت فراگیــر نشــان داده شــده اســت [.]53

دیــدگاه مبتنــی بــر دانــش ،ســازمانها را بــه دانــش آفرینــی

رهبري ومدیریت ارشد

رهبری و مدیریت ارشد
مشتري محوري
مشتری محوری
کارکنان
روابط
روابط کارکنان
نکنندگان
ارتباط با تأمی
کنندگان
تامین
ارتباط با
رقبا
رقبا
سیستم اطالعاتی -ارتباطی
سیستم اطالعاتي –ارتباطي
مدیریت تولید و فرایند

نوآوری

نوآوري

مدیریت تولید وفرآیند

شکل  :3رابطه میان نوآوری و مدیریت کیفیت فراگیر []53

 )3روش شناسی پژوهش

قــرار میگیــرد .یادگیــری ســازمانی بهعنــوان یــک متغیــر

میانجــی در نظــر گرفتــه شــده اســت ،بدیــن ترتیــب کــه در

شــکل ( )4مــدل مفهومــی ایــن پژوهــش را نشــان میدهــد.

مــدل مفهومــی ایــن پژوهــش فــرض شــده کــه مدیریــت

همانگونــه کــه در ایــن شــکل نشــان داده شــده اســت،

کیفیــت جامــع عالوهبــر اینکــه بهطــور مســتقیم بــر

عوامــل مدیریــت کیفیــت جامــع کــه شــامل حمایــت

عملکــرد نــوآوری اثــر میگــذارد بــر یادگیــری ســازمانی

مدیریــت ارشــد ،مشــارکت کارکنــان ،بهبــود مســتمر و

نیــز تأثیــر گذاشــته کــه یادگیــری ســازمانی نیــز عملکــرد

تمرکــز بــر مشــتریان از جملــه عواملــی هســتند کــه در این

نــوآوری را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد.

پژوهــش تأثیــر آنهــا بــر عملکــرد نــوآوری مــورد بررســی
نوآوری در محصول و خدمات

ح م ردﻱ ر و آ ون
ص
لو
خ و
ت ا مد

نوآوری در فرایند

د نی ار ف ردﻱ رو آو ن

نوآوری سازمانی

حمایت مدیریت ارشد

دشر ا ت ی ریدم تی ا مح

H4

عملکرد
نوآوری

مشارکت کارکنان

ن انک ر

H1

ک لم ع
ﻱ رو آ و ن در

TQM

ش م
اکتک را

س م د وبه ب
ر مت

بهبود مستمر

س ﻱرو آو ن
ﻲ نا مز ا
H3

راهبرد یادگیری

یادگیری
سازمانی

ﻱ ری گد ا ی ﻱژت ارتس

ﻱر یگ د ای
ﻲ ن امزا س

ا

شکل  :4الگوی مفهومی تحقیق

شم ر ب
ن ا یر ت

تمرکز بر مشتریان

H2

فرهنگ یادگیری

ﻱر یگ

گ نهر ف
دای

ز کرم ت

بــا توجــه بــه مــدل مفهومــی پژوهــش ،فرضیههــای آن بــه

حجــم نمونــه بــا توجــه بــه فرمــول کوکــران بــا t =1/96

•      TQM: H1تأثیر معناداری بر عملکرد نوآوری دارد.

برابــر 87نفــر بهدســت آمــد .در مجمــوع  100پرس ـشنامه

شــرح زیــر اســت:

•      TQM : H2تأثیر معناداری بر یادگیری سازمانی دارد.

 d=0/1و بیشــینه واریانــس بیــن متغیرهــای پژوهــش،
در جامعــه آمــاری توزیــع و بــا تالشهــای انجــام گرفتــه

•      H3 :یادگیــری ســازمانی تأثیــر معنــا داری بــر عملکــرد

 93پرســشنامه جمــعآوري شــد و تحليلهــاي ايــن

•     : H4یادگیری سازمانی نقش میانجی در رابطه بین تأثیر

اســت .بــرای تعییــن روایــی پرسـشنامه از نظــرات اســاتید

ايــن مطالعــه از نظــر هــدف ،نوعــي تحقيــق کاربــردي

موضــوع آشــنایی داشــتند اســتفاده شــده کــه بــا توجــه

تحقيقــات توصيفــي -پيمايشــي اســت .در ایــن پژوهــش

گردیــد .بــرای پایایــی پرســشنامه از آلفــای کرونبــاخ

نوآوری دارد.

ابتــدا بــا اســتفاده از منابــع کتابخان ـهاي ،ادبيــات موضــوع
مــورد بررســی قــرار گرفــت ،ســپس متغيرهــاي تحقیــق
از طريــق پرســشنامه  41ســؤالی بــا طیــف پنچتایــی

لیکــرت مــورد اندازهگيــري قــرار گرفتنــد .جامعــه آمــاري
ايــن پژوهــش کليــه كاركنــان شــرکت زمــزم اصفهــان
هســتند .حجــم جامعــه تقريبـاً  140نفر اســت .بــرای تعیین

بــه نظــرات جمــعآوری شــده روایــی پرســشنامه تأییــد
اســتفاده شــد کــه نتایــج آلفــای کرونبــاخ بــرای هــر یــک
از مؤلفههــای مــورد ســنجش در جــدول ( )2ارائــه شــده

اســت .همانگونــه کــه اطالعــات ارائــه شــده در جــدول
( )2نیــز نشــان میدهــد ،نتایــج آلفــای کرونبــاخ حاکــی از
پایایــی مناســب پرســشنامه اســت.

1

حمایت مدیریت ارشد

0/82

2

مشارکت کارکنان

0/79

3

بهبود مستمر

0/78

4

تمرکز بر مشتریان

0/84

5

فرهنگ یادگیری

0/80

6

راهبرد یادگیری

0/75

7

نوآوری در محصول وخدمات

0/91

8

نوآوری محصول

0/89

9

نوآوری فرآیند

0/85

جدول  :2آلفای کرونباخ مؤلفههای موردسنجش

تجزیــه و تحلیــل هــای الزم بــا اســتفاده از نــرم افزارهــای

 Spssویرایــش  19و  Amosویرایــش  18انجام شــده اســت.
 )4یافتهها

بعــد از اطمینــان از وجــود روایــی و پایایــی در شــاخصهای
گــردآوری شــده بــه آزمــون مــدل تحقیــق و فرضیههــای

تحقیــق پرداختــه شــد .در ایــن تحقیــق از روش مدلســازی

معــادالت ســاختاری بــرای آزمــون مــدل اندازهگیــری

تأثیــر مدیریــت کیفیــت فراگیــر و یادگیــری ســازمانی بــر

عملکــرد نــوآوری و همچنیــن بــرای آزمــون فرضیههــای
تحقیــق اســتفاده شــده اســت .در مدلســازی معــادالت

ســاختاری بیــن دو گــروه متغیــر پنهــان و آشــکار تمایــز

وجــود دارد .متغیــر پنهــان ،متغیــری اســت کــه از چنــد
متغیــر آشــکار بــه وجــود میآیــد [ .]24بــا توجــه بــه مــدل
مفهومــی ،ایــن تحقیــق دارای نــه متغیــر آشــکار اســت کــه

ســه مفهــوم (متغیــر پنهــان) از جملــه مدیریــت کیفیــت
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بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر TQM

ردیف

مؤلفه مورد سنجش

آلفای کرونباخ

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

از شــاخه توســعهاي و از لحــاظ روش و ماهيــت جــزء

دانشــگاه و مدیــران و کارشناســان شــرکت زمــزم کــه بــا

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

 TQMبر عملکرد نوآوری دارد.

پژوهــش بــر مبنــاي پاســخهاي حاصلــه صــورت گرفتــه

فراگیــر ( ،)TQMیادگیــری ســازمانی و عملکــرد نــوآوری را

دادههــا ،مــدل اندازهگیــری تحقیــق را تأییــد میکنــد یــا

برازشــی کــه در مدلســازی معــادالت ســاختاری وجــود

قبــول آنهــا کــه در ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار

اندازهگیــری میکننــد .بــرای بــرازش مــدل ،از معیارهــای

دارد اســتفاده شــده اســت .معیارهــای بــرازش نشــان

بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر TQM

دهنــده ایــن اســت کــه آیــا مــدل بازنمایــی شــده توســط

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393
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خیــر .در جــدول ( )3شــاخصهای بــرازش و بــرازش قابــل
گرفتهانــد ارائــه شــده اســت.

نام شاخص

اختصار

برازش قابل قبول

شاخص نیکویی برازش

GFI

GFI>%90

شاخص نیکویی برازش اصالح شده

AGFI

AGFI>%90

شاخص برازش هنجار شده

NFI

NFI>%90

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

RMSEA

>RMSEA10%

کای اسکور بهنجار شده به در جه آزادی

CMIN/ df

بین  1تا3

جدول  :3شاخصهای برازش و برازش قابل قبول

 )1-4بــرآورد و آزمــون الگویهــای اندازهگیــری

هســتند ،الزم اســت ابتــدا کلیــه متغیرهــای مشــاهده کــه

پــس از جمـعآوری اطالعــات جهــت مشــخص کــردن اینکــه

مــورد آزمــون قــرارگیرنــد [ .]24شــاخصهای کلــی بــرازش

انــدازهای بــرای ســنجش متغیرهــای پنهــان قابــل قبــول

اســتفاده از نرمافــزار  Amos18در جــدول ( )4آمــده اســت.

(الگویهــای عاملــی تأییــدی)

شــاخصهای اندازهگیــری (متغیرهــای مشــاهده) تــا چــه

مربــوط بــه متغیرهــای پنهــان میباشــد بهطــور مجــزا

بــرای الگوهــای اندازهگیــری (تحلیــل عاملــی تأییــدی) بــا

متغیر مشاهده

CMIN/ df

P

GFI

AGFI

NFI

RMSE

حمایت مدیریت ارشد

1.31

0.573

0.901

0.900

0.983

0.001

مشارکت کارکنان

2.45

0.703

0.945

0.921

0.932

0.002

بهبود مستمر

2.05

0.625

0.918

0.951

0.934

0.003

تمرکز بر مشتریان

1.44

0.732

0.908

0.932

0.958

0.000

فرهنگ یادگیری

2.45

0.821

0.912

0.906

0.942

0.004

استراتژی یادگیری

2.01

0.886

0.909

0.971

0.951

0.000

نوآوری در محصول
وخدمات

1.49

0.509

0.927

0.915

0.936

0.006

نوآوری محصول

2.08

0.870

0.941

0.901

0.911

0.002

نوآوری فرآیند

2.71

0.594

0.924

0.915

0.971

0.000

جدول :4تحلیل عاملی تأییدی الگوهای اندازهگیری مدل

بــا توجــه بــه نتایــج بهدســت آمــده کــه در جــدول ()4

فرضیههــا از دو شــاخص جزئــی مقــدار بحرانــی  CRوP

مقادیــر قابــل قبــول بــوده و نشــاندهنده ایــن هســتند کــه

مقــدار بحرانــی بایــد بیشــتر از  1/96باشــد ،مقــدار پارامتــر

ارائــه شــده اســت تمامــی شــاخصهای بــرازش دارای

شــاخصهای اندازهگیــری (متغیرهــای آشــکار) بــه خوبــی
میتواننــد متغیرهــای پنهــان را اندازهگیــری کننــد.

 )2-4آزمون فرضیههای پژوهش

پــس از بررســی و تأییــد الگــو بــرای آزمــون معنــاداری

اســتفاده شــده اســت .براســاس ســطح معنــاداری 0/05

کمتــر از ایــن در الگــو مهــم شــمرده نمیشــود ،همچنیــن
مقادیــر کوچکتــر از  0/05بــرای مقــدار  Pحاکــی از تفــاوت

معنــادار مقــدار محاســبه شــده بــرای وزنهــای رگرســیونی

بــا مقــدار صفــر در ســطح  0/95دارد .بــرای آزمــون

صــورت شــکل ( )5اســت.

فرضیههــای پژوهــش معــادالت ســاختاری و نرمافــزار
 Amos18اســتفاده شــده اســت کــه خروجــی نــرم افــزار بــه

y1

w3

organizational
innovation

.59

organizational
learning

.82

employee
involvement

a2

continuous
improvement
customer focus

a3

.79
.71

.79

innovation
performance

top managers
support

a1

TQM

.75
.86

y2
شکل  :5مدل خروجی نرمافزار

a4

AMOS 18

CIMN/ DF

P

GFI

NFI

RMSE

2.35

0.009

0.94

0.92

0.003

جدول  :5برازش مدل مفهومی
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با توجه به اطالعات جدول باال میتوان دریافت که مدل از برازش بسیار خوبی برخوردار است.

شــده است.

فرضیهها

ضریب رگرسیونی

مقدار بحرانی

P

نتیجه

 TQMتأثیر معنا داری بر عملکرد نوآوری دارد.

0.79

2.08

0.006

تأیید

 TQMتأثیر معنا داری بر یادگیری سازمانی دارد.

0.82

2.65

0.004

تأیید

یادگیری سازمانی تأثیر معنا داری بر عملکرد نوآوری دارد.

0.87

2.12

0.009

تأیید

یادگیری سازمانی نقش میانجی در رابطه بین تأثیر  TQMبر عملکرد
نوآوری دارد

0.67

2.58

0.001

تأیید

جدول :6ضریب رگرسیونی و مقادیر شاخصهای جزئی مربوط به فرضیهها

بنابرایــن بــا اطمینــان  0/95درصــد میتــوان گفــت کــه  TQMبــر عملکــرد نــوآوری و یادگیــری ســازمانی تأثیــر مثبــت دارد،

همچنیــن بــا همیــن اطمینــان میتــوان ادعــا کــرد کــه یادگیــری ســازمانی بــر عملکــرد نــوآوری تأثیــر مثبــت داشــته و نقــش

بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر TQM

بــا در نظــر گرفتــن نتایــج تجزیــه و تحلیــل مــدل بــه بررســی فرضیههایــی پرداختــه شــده کــه نتایــج آن در جــدول ( )6ارائــه

میانجــی بــرای تأثیــر  TQMبــر عملکــرد نــوآوری دارد.

سال چهارم -شماره های 4و - 1پیاپی  - 11-10زمستان 1392و بهار 1393

w2

process
innovation

.73

.87

.65
.71

learning
strategy
.81

learning
culture

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

w1

product
innovation

z2

z1

 )5نتیجهگیری و پیشنهادها

کــه شــامل تأثیــر مدیریــت کیفیــت فراگیــر بــر عملکــرد

امــروزه ضــرورت ايجــاد تغييــر و نــوآوري شــناخته شــده

و هيــچ مديــري نميتوانــد بــه مــدت طوالنــي نســبت بــه
نــوآوري بيتوجهــي نشــان دهــد و واقعيــت ايــن اســت كــه
وجــود تغييــر و نــوآوری در بیشــتر ســازمانها و صنایــع
مشــهود اســت و مديــران بايــد بــا شــهامت ،نوآوريهــا

را بپذيرنــد و بداننــد كــه باقــی مانــدن در صحنــه رقابــت
وابســته بــه تغييــر و نــوآوري اســت .عوامــل متعــددی در

بررسی و تحلیل تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر TQM

بهبــود عملکــرد نــوآوری در ســازمانها مؤثــر هســتند .در

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت
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ایــن پژوهــش بــه بررســی عوامــل مدیریــت کیفیــت فراگیــر
( )TQMو یادگیــری ســازمانی مؤثــر بــر عملکــرد نــوآوری
در شــرکت زمــزم اصفهــان پرداختــه شــده اســت .در ایــن

پژوهــش بــا اســتفاده از رویکــرد معــادالت ســاختاری و

نــوآوری ،تأثیــر مدیریــت کیفیــت فراگیــر بــر یادگیــری
ســازمانی ،تأثیــر یادگیــری ســازمانی بــر عملکــرد نــوآوری

و بررســی تأثیــر یادگیــری ســازمانی بهعنــوان متغیــر
میانجــی مؤثــر بــر تأثیــر مدیریــت کیفیــت فراگیــر بــر

عملکــرد نــوآوری پرداختــه شــد .بــا توجــه بــه اطالعــات
بهدســت آمــده از طریــق پرســشنامه و تجزیــه و تحلیــل
داده تمامــی فرضیــات در ســطح اطمینــان 95درصــد
تأییــد شــدند .محققــان در تحقیقــات آینــده میتواننــد
تأثیــر عوامــل متعــددی ماننــد فرهنــگ ســازمانی ،ســبک

رهبــری ،آمــوزش و مشــارکت کارکنــان ،انگیــزش کارکنــان
و  ...را بــر عملکــرد نــوآوری در ســازمانهای تولیــدی و
خدماتــی مــورد بررســی قــرار دهنــد.

نرمافــزار  Amosویرایــش  18بــه بررســی چهــار فرضیــه
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