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 روابط ساختاری بين مدیریت كيفيت جامع و چابكی سازمانی 
با نقش ميانجی یادگيری سازمانی

احسان مسعودی*1 | حسين رضایی دولت آبادی2 

چكيده
هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر چابكی سازمانی از طریق متغیر میانجی یادگیری سازمانی بود. این پژوهش از 
نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 290 نفر از مدیران شرکت های کوچك و متوسط 
شهرك صنعتی مبارکه تشكیل می دادند. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان و به روش تصادفی ساده، 165 نفر تعیین گردید. 
برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های چابكی سازمانی شریفی و ژانگ )1999(، مدیریت کیفیت جامع وانیچ چینچای و ایگل )2011( 
و یادگیری سازمانی نیفه )2001( استفاده شد. روایی پرسش نامه ها با بهره گیری از روایی محتوایی و روایی سازه تأیید شد و پایایی آن ها با 
روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/822، 0/756 و 0/795 به دست آمد.  برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از مدل یابی معادالت 
ساختاری به کمك نرم افزار SMART-PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت کیفیت جامع بر چابكی و یادگیری سازمانی 
تأثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین یافته ها نشان داد که تأثیر یادگیری سازمانی بر چابكی سازمانی مثبت و معنادار است. عالوه بر 
این، یافته ها حاکی از آن است که مدیریت کیفیت جامع بر چابكی سازمانی از طریق متغیر میانجی یادگیری سازمانی تأثیرگذار است. با 
توجه به نتایج به دست آمده، مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی می توانند در جهت ایجاد و بهبود چابكی در شرکت های کوچك و 

متوسط مؤثر واقع شوند. 

واژگان كليدی:
معادالت ساختاری، مدیریت کیفیت جامع، چابكی سازمانی، یادگیری سازمانی.

1  مقدمه
امروزه، سازمان ها با محیط های بسیار آشفته با مقادیر باالی 
پویایی، پیچیدگی و عدم اطمینان همراه هستند. این شرایط 
چنین  در  می شود.  شرکت ها  بقای  برای  تهدیدی  به  منجر 
شناسایی  در  که  سازمان  برای  مكانیزمی  داشتن  شرایطی، 
تغییرات محیطی که منجر به انطباق و ارائه پاسخ مناسب شود 
الزم است، چون این دانش می تواند شرکت را در رسیدن به 
موفقیت بیشتر با استفاده از فرصت های در حال ظهور و منابع 
جدید کمك کند]17[. بنابراین شرکت های کوچك و متوسط 
تولیدی که مایل به بهبود عملكرد کسب و کار خود و دستیابی 
به مزیت رقابتی پایدار در بازارهای جهانی هستند، نیاز به دنبال 
کردن الگوهای مدیریتی جدیدی دارند که منجر به پیشرفت 

واقعی در قابلیت تجاری خود می شوند ]27[.
این  به  و عملكرد عملیاتی، شرکت ها  بهبود سرعت  علی رغم 
و  غیرمنتظره  چالش های  به  نمی توانند  که  رسیده اند  نتیجه 
پویایی محیطی پاسخ دهند. بر این اساس، شرکت ها نباید فقط 

1. نویسنده مسئول- کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، موسسه آموزش عالی پیام، گلپایگان، ایران
2. استادیار گروه مدیریت، دانشكده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

تاریخ دریافت مقاله: 97/11/02
تاریخ بازنگری مقاله: 97/11/20
تاریخ پذیرش مقاله: 97/12/28

روی سرعت بیشتر معطوف شوند، بلكه باید روی ایجاد چابكی1 
و سازگاری نیز متمرکز باشند]29[. با اشاره به این مهم که 
تراکم تغییرات محیط و فشار ناشی از آن روی سازمان به حدی 
است که سازمان را وادار به عكس العمل می نماید که این پاسخ 
یك  به عنوان  را  چابكی  محققان  است،  چابكی  فرایند  همان 
پارادایم جدید، جهت مهندسی سازمان های رقابتی نام گذاری 
نموده اند و مشاهده شده که سازمان هایی که از فرایند چابكی 
بهره مند شده اند، در زمینه یادگیری اطالعات جدید و افزایش 
بازدهی و نیز بهره گیری از فرصت های مناسب، موفقیت های 

چشم گیری را کسب نموده اند]4[. 
دالیل اهمیت نیاز سازمان ها به چابكی را می توان بدین صورت 
بیان نمود: 1( کوتاه مدت بودن فرصت های موجود در بازار، 2( 
وجود نداشتن تمامی قابلیت های موردنیاز یك سازمان مستقل 
غیرقابل   )3 بازار،  به  جدید  محصول  یك  سریع  ارائه  جهت 
پیش بینی بودن تغییرات مداوم در سطح بازارها، 4( ایده اصلی 
فرصت های  از  بهره گیری  برای  مجازی  سازمان  یك  تشكیل 

1. agility



ش میانجی یادگیری سازمانی
ت جامع و چابکی سازمانی با نق

ت کیفی
روابط ساختاری بین مدیری

42

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال هشتم- شماره 4 - پیاپی 30 - زمستان 1397

2. Organizational learning
3. Gates
4. Total Quality Management )TQM)
5. Iacocca Institution

فوری و کوتاه مدت بازار]2[. با توجه به دالیل گفته شده چابكی 
نقش بسزایی در تضمین بقای شرکت های کوچك و متوسط و 

موفقیت آن ها در عرصه رقابت دارد. 
سازمان هایی که برای فرایند مهم یادگیری برنامه ریزی نكنند، 
با دشواری های سازمانی روبه رو می شوند. در چنین شرایطی، 
برای  آموزش نوعی سرمایه گذاری مفید و یك عامل کلیدی 
برنامه ریزی  به درستی  چنانچه  که  می شود  محسوب  توسعه 
و  باشد  داشته  مالحظه ای  قابل  بازده  می تواند  شود  اجرا  و 
به همین منظور، سازمان ها ساالنه مبالغ زیادی را صرف آموزش 
اخیر،  سال های  در  می کنند.  خود  انسانی  نیروی  بهسازی  و 
اهمیت مطالعه و تحلیل یادگیری سازمانی2 افزایش یافته است 
آن  تحلیل  به  متفاوتی  دیدگاه های  از  مختلف  پژوهشگران  و 
پرداخته اند. گیتس3، بنیان گذار و مدیر ماکروسافت می گوید: 
اگر سازمان ها بتوانند با چابكی و دانش سازمانی، سازوکارهای 
نگران  نباید  ایجاد کنند، دیگر  را در خود  تحول و دگرگونی 
آینده غیرقابل پیش بینی باشند. به عبارت دیگر، سازمان ها باید 
سریع تر از رقبا، فرایندها، قیمت ها، فرآورده ها و خدمات خود را 

با استفاده از دانش تغییر دهند]5[. 
دست  در  ابزاری  و  اهرم  سازمانی،  یادگیری  دیگر،  سوی  از 
مدیران جدید است که از طریق آن از حالت انفعالی به حالت 
فعال حرکت کنند و بتوانند آینده ای مطمئن تر را در جهان 
پرآشوب آینده داشته باشند. بدون شك، در این مسیر و حرکت 
به سمت جهانی شدن، کیفیت عاملی تأثیرگذار است]8[. به طور 
خاص، کیفیت به طور گسترده ای عامل تعیین کننده موفقیت 
 .]26[ می شود  محسوب  تولیدی،  شرکت های  در  رقابت  و 
از  امروزی  رقابتی  محیط های  در  کیفیت  مدیریت  اهمیت 
گذشته ثابت شده است ]25[. مدیریت کیفیت نقش مهمی 
در راهبرد کلی سازمان ایفا می کند. چالش اصلی سازمان های 
جهانی این است که در این بازار جهانی به شدت رقابتی دوام 
بیاورند]20[. عالوه بر این، با توجه به رقابتی شدن بسیاری از 
بازارها، سازمان ها برای باقی ماندن در این فضای رقابتی باید 
کاال و خدمات با کیفیتی تولید و عرضه کنند. در همین راستا، 
متداول ترین  از  یكی  جامع4،  کیفیت  مدیریت  اصطالح  شاید 
اصطالحات تجارت باشد که در سال های اخیر در این زمینه 
به طوری که  است؛  شده  گرفته  به کار  کیفیت  پیشبرد  برای 
مدیریت کیفیت جامع به عنوان پارادایم نوین مدیریت از سوی 
است]3[.  شده  پذیرفته  حرفه ای  متخصصان  و  اندیشمندان 

مدیریت کیفیت جامع عمدتأ در سازمان های تولیدی بزرگ 
در  آن  پیاده سازی  به  چندانی  توجه  و  می شود  گرفته  به کار 
از  بسیاری  است]30[.  نشده  متوسط  و  کوچك  سازمان های 
محققان اظهار داشته اند که راهبرد مدیریت کیفیت جامع یك 
ابزار بالقوه مفید برای تقویت یادگیری و افزایش مزیت رقابتی 
شرکت است ]21[. در سازمان های یادگیرنده، کارکنان اهدافی 
بلند برای خویش قرار می دهند؛ می آموزند که چگونه نتایجی 
که مطلوبشان است خلق کنند و باالخره اینكه سود کافی را که 
الزمه بقا و حفظ موقعیت ها در نظام بازار به هم پیوسته جهانی 

است، کسب نمایند]8[.
همچنین به کارگیری مدیریت کیفیت جامع موجب پیاده سازی 
باعث  خود  نوبه  به  که  می شود  سازمان ها  در  چابكی  موفق 
می شود سازمان به سرعت به تغییرات درباره نیازهای مشتریان 
بهبود  و  رقابتی  مزیت  ایجاد  موجب  نهایت  در  و  دهد  پاسخ 

عملكرد سازمان می شود]35[.    
با توجه به اینكه یادگیری سازمانی و توجه به فرهنگ کیفیت 
و مشتری مداری از شاخصه های اصلی سازمان های پیشرو در 
و متوسط  عصر حاضر است و همچنین شرکت های کوچك 
دارند  کشورها  اقتصادی  توسعه  و  اشتغال  در  بسزایی  سطح 
اغلب  و  شده  رقابتی  پیش  از  بیش  فعلی،  تولیدی  محیط  و 
شرکت های کوچك و متوسط به دلیل پیچیده تر شدن بازارها و 
تغییر نیازهای مشتری تحت فشار رقابتی شدیدی قرار دارند، 
در نتیجه این شرایط زمینه مناسبی را برای پژوهشگران در 
این حوزه ایجاد کرده است. شناخت عواملی که باعث می شود 
برخی شرکت ها رقابتی تر از دیگران باشند و بنابراین سودآوری 
بیشتری نسبت به رقبای خود داشته باشند، موضوعی است 
که نه تنها برای دانشگاهیان بلكه برای مدیران نیز مهم است. 
روابط  بررسی  موضوع  به  حاضر  پژوهش  در  اساس  بر همین 
ساختاری بین مدیریت کیفیت جامع و چابكی سازمانی با نقش 
میانجی یادگیری سازمانی در بین مدیران شرکت های کوچك 

و متوسط تولیدی پرداخته شده است.

2 ادبيات موضوع
2-1 چابكی سازمانی

مفهوم چابكی در ابتدا در حیطه فعالیت تولیدی شكل گرفت 
سال1991  در  یاکوکا5(  )مؤسسه  آن  سازندگان  توسط  و 
به عنوان یك مشخصه از یك سیستم تولیدی با قابلیت هایی 
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برای برآورده ساختن نیازهای به سرعت در حال تغییر بازار 
تعریف شد. چند سال بعد در سال 1995 مفهوم چابكی شامل 
بهبود در کیفیت و سطح خدمات شد که به عنوان الزامات برای 

موفقیت در بازار بین المللی شناخته شد]25[.
هر  برای  کلیدی  شایستگی  یك  به عنوان  سازمانی  چابكی 
فشار  و  کسب و کار  محیطی  مداوم  تغییرات  با  که  سازمانی 
رقابتی باال سروکار دارد، شناخته می شود. اصطالح »چابك« 
توجه  مورد  را  شرکت هایی  عمدتأ  سازمانی  محیط  یك  در 
قرار می دهد که در محیط هایی که سرعت تغییرات در آن ها 
زیاد است برای داشتن عملكرد خوب قادر به برطرف کردن 

مشكالتشان هستند]24[. 
به عنوان  نگاه کرد.  از دیدگاه های مختلف  به چابكی می توان 
استفاده  و  قابلیت تشخیص  به  اشاره  راهبردی  مثال، چابكی 
قابلیت  به  اشاره  از فرصت های جدید دارد؛ چابكی موجودی 
انتقال مؤثر و سریع منابع در بین حوزه های کسب و کار دارد 
و چابكی عملیاتی به ظرفیت بهره برداری از فرصت ها در مدل 
کسب وکارهای موجود اشاره می کند ]14[. به طورکلی چابكی 
دارای دو ویژگی است: الف( پاسخ دادن به پویایی و تهدیدات به 
بهترین وجه و در کمترین زمان ممكن، ب( شناسایی و استفاده 

از فرصت ها در مؤثرترین و به موقع ترین شكل ممكن ]9[.  
را  کلیدی  مرحله  چهار  نایجل6)1996(  و  گلدمن  پریس، 
شناسایی کردند که می تواند شرکت را به سمت ایجاد چابكی 
هدایت کند. اول اینكه سازمان نیازهای محیط کسب و کار خود 
را درك و تغییراتی در آن ایجاد کند. دوم، ویژگی های سطح 
در  سازمان  داخل  موانع   و  عوامل  ارزیابی  به منظور  سازمان 
جهت پاسخ به تغییرات شناسایی شوند. سوم، زیرساخت های 
مفید برای موفقیت در چابكی باید طراحی و پیاده سازی شوند 
اقدامات  با  همراه  کسب و کار  فرایندهای  نهایت  در  چهارم،  و 
به  رقابتی  مزیت  حفظ  به منظور  سازمان  موردنیاز  کلیدی 

رسمیت شناخته شوند]33[.
چابكی  چاکیت7)2015(  و  النگ  کولی  دیدگاه  براساس 
پاسخ گویی  قدرت  شایستگی،  سرعت،  بعد  چهار  از  سازمانی 
انجام  توانایی  به  انعطاف پذیری تشكیل شده است. سرعت  و 
شایستگی  دارد.  اشاره  ممكن  زمان  کوتاه ترین  در  فعالیت ها 
به مجموعه وسیعی از توانایی ها که موجب افزایش بهره وری 
فعالیت ها در جهت تحقق اهداف و مقاصد سازمان می شود، 
تغییرات  شناسایی  توانایی  به  پاسخ گویی  قدرت  دارد.  اشاره 

نهایت  در  و  دارد  اشاره  آن ها  از  بهره گیری  و  سریع  پاسخ  و 
و  متنوع  محصوالت  ارائه  و  تولید  توانایی  به  انعطاف پذیری 
دستیابی به اهداف گوناگون با منابع و امكانات یكسان اشاره 

دارد ]22[.
2-2 یادگيری سازمانی

یادگیری سازمانی به عنوان یك حوزه مطالعاتی در میان محققان 
از دهه 1990 شكل گرفت که نیاز به بیشینه استفاده از دانش 
در سازمان ها را پیشنهاد می دهد. یادگیری سازمانی به عنوان 
در محیط های  است که  در سازمان هایی  مؤلفه ضروری  یك 
به عنوان یك منبع  فعالیت می کنند که در آن دانش  آشفته 

کلیدی عمل می کند ]19[. 
ایجاد  برای  توانایی سازمان  به عنوان  اغلب  یادگیری سازمانی 
یا تولید، کسب، حفظ کردن، بهره برداری، انتشار، به کارگرفتن 
انتقال دانش در مورد محیط، اهداف، فرایندها و تجربیات  و 
تعریف  آینده  و  فعلی  سازمانی  عملكرد  بهبود  برای  گذشته 

می شود]25[.
باید در طول زمان مجددأ  فرایند یادگیری سازمانی همیشه 
و  کوچك  شرکت های  برای  زیرا  یابد  تكامل  و  گرفته  شكل 
متوسط مهم است؛ همچنین یادگیری برای بازتولید توانایی های 

جدید برای دستیابی به مزیت رقابتی نیز الزم است]16[.
بعد  از پنج  یادگیری سازمانی  نیفه8)2001(  براساس دیدگاه 
مشترك،  چشم انداز  ذهنی،  مدل های  فردی،  مهارت های 
یادگیری تیمی و تفكر سیستمی تشكیل شده است. مهارت های 
فردی به تعهد مستمر شخص در شفاف سازی و عمق بخشی 
بصیرت فردی، انرژی بخشی، شكیبایی ورزیدن و توانایی برای 
دیدن واقعیات همان گونه که هستند اشاره دارد. مدل های ذهنی 
و تجلیات به ایده ها و باورهایی که افراد برای هدایت اقداماتشان 
و معنابخشی به تجربیاتشان مورد استفاده قرار می دهند، اشاره 
دارد. چشم انداز مشترك به بینشی که اعضا در سراسر سازمان 
کامأل نسبت به آن متعهد هستند اشاره دارد. یادگیری تیمی به 
فرایند هم راستاسازی و توسعه ظرفیت یك سیستم برای خلق 
نتایجی که برای اعضایش کامأل مطلوب و خوشایند است اشاره 
دارد و در نهایت تفكر سیستمی به ظرفیت سازی در افراد برای 
بررسی یك مشكل در قالب مجموعه ای کامل از عناصری که با 

یكدیگر ارتباط متقابلی دارند اشاره دارد]23[.
2-3 مدیریت كيفيت جامع

در  آمریكایی  دمینگ9  ادوارد  توسط  کیفیت  مدیریت  پایه 
6. Preiss, Goldman & Nagel
7. Kuleelung & Chakit
8. Neefe
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و  پی ریزی شد  ژاپن  در  دوم  از جنگ جهانی  سال های پس 
نخستین بار واژه مدیریت کیفیت جامع با شكل گیری جایزه 
مالكوم بالدریج10 و در اواخر دهه 80 میالدی متداول گردید]6[.

از  یكی  به عنوان  کیفیت  محققان،  گفته های  به  توجه  با 
مهم ترین محرك ها در دوران رقابت جهانی محسوب می شود. 
از کیفیت محصوالت و خدمات، رضایت  نقش اصلی حصول 
کشف  یا  جریان  بهبود  طریق  از  مشتریان  خواسته های  از 
کند.  برآورده  را  مشتریان  انتظارات  می تواند  که  است  جدید 
کیفیت به عنوان مقصد مورد نظر می تواند از ابزارها و فلسفه های 
یكی  جامع  کیفیت  مدیریت  آید.  به دست  مدیریتی  مختلف 
به  دستیابی  در  که  است  مدیریتی  راهبردهای  مهم ترین  از 
کیفیت در محصوالت و خدمات عمل می کند]10[. مدیریت 
کیفیت جامع به عنوان یك رویكرد مدیریتی مشتری محور و 
بهبود در فرایند تعریف می شود ]35[. بسیاری از سازمان ها در 
بخش های مختلف در حال پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع 
یا برنامه ریزی برای انجام این کار هستند. با این حال، داشتن 
برای  جامع  کیفیت  مدیریت  پیاده سازی  برای  قوی  اشتیاق 
تضمین موفقیت در راهبرد مدیریت کیفیت جامع در هر زمینه 
سازمانی کافی نیست. سازمان ها باید فرهنگ داشتن کیفیت را 
در ارزش های حیاتی خود ایجاد کنند و کیفیت را به عنوان یك 

منبع مزیت رقابتی به وجود بیاورند]11[.
از لحاظ قدمت، پژوهش درباره مدیریت کیفیت عمدتأ بر روی 
شرکت های  در حالی که  شده اند.  متمرکز  بزرگ  شرکت های 
بزرگ مهم هستند، شرکت های کوچك و متوسط برای اقتصاد 
ملی بسیار اهمیت دارند و بیشتر شرکت ها و مشاغل را تشكیل 
می دهند. این امر مستلزم توجه ویژه ای به شرایط شرکت های 
کوچك و متوسط است. اگرچه دیدگاه های متفاوتی در خصوص 
ویژگی های متمایز کننده شرکت های کوچك و متوسط وجود 
دارد، یك دیدگاه مشترك این است که این شرکت ها متفاوت 

از شرکت های بزرگ فعالیت می کنند]12[.
مدیریت  ایگل11)2011(  و  چینچای  وانیچ  دیدگاه  بر اساس 
کیفیت جامع از چهار بعد تعهد و راهبرد، تمرکز بر مشتری، 
مدیریت منابع انسانی و تجزیه و تحلیل اطالعات تشكیل شده 
است. تعهد و راهبرد به فعالیت های مدیران رده باالی سازمان 
برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت شرکت با رویكرد 
افزایش کیفیت در محصوالت و خدمات اشاره دارد. تمرکز بر 
امر  در  مشتریان  دادن  مشارکت  و  کردن  درگیر  به  مشتری 

طراحی محصوالت که به تولیدکننده اجازه می دهد تا نیازهای 
مشتری  خواسته های  با  و  داده  تشخیص  را  خود  مشتریان 
آشنا شود، اشاره دارد. مدیریت منابع انسانی، به فعالیت های 
و  کارمندان  بیشتر  هرچه  کارایی  افزایش  در جهت  سازمانی 
کارگران برای رسیدن به اهداف مورد نظر اشاره دارد و در نهایت 
تجزیه و تحلیل اطالعات به ارائه اطالعات دقیق و به موقع در 
مورد کیفیت و فرایند جهت ارائه به کارمندان، اشاره دارد]32[.  
2-4 رابطه مدیریت كيفيت جامع و چابكی سازمانی

یا  تغییر سریع  در  توانایی سازمان  به  اشاره  چابكی سازمانی 
نیازهای  انطباق در پاسخ به تغییرات دارد]15[. تغییرات در 
مشتری، یك تغییر محیطی مشترك است که سازمان ها باید با 
آن مقابله کنند. تمرکز مدیریت کیفیت جامع بر روی مشتری 
مستلزم آن است که سازمان ها به خوبی با نیازهای مشتری 
هماهنگ باشند. این معلومات اگر به طور صحیح مورد بررسی 
تسهیل  را  سازمان  چابكی  شود،  عمل  آن  به  و  گرفته  قرار 
می کند. یافته ها نشان دهنده این است که پیاده سازی مدیریت 
کیفیت جامع تأثیر قابل توجهی بر توانایی شرکت های کوچك 

و متوسط در پاسخ به نیاز مشتری دارد]35[.
الفت و زنجیرچی )1388( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که 
مؤثرترین سازه ها بر چابكی، مدیریت کیفیت فراگیر، مدیریت 
فناوری و تولید ناب هستند. در ضمن یافته ها نشان دهنده این 
بود که هماهنگی بین اجرا و پیاده سازی این سازه ها به شكل 
معناداری با چابكی ارتباط دارد. باورصاد و همكاران )1395( در 
تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که سیستم تولید به هنگام بر 
عملكرد مالی و مدیریت کیفیت جامع تأثیر چشم گیری دارد؛ 
اما بر عملكرد مالیاتی تأثیری ندارد. به عالوه، یافته ها حاکی از 
آن بود که مدیریت کیفیت جامع بر چابكی سازمانی و عملكرد 
مالیاتی تأثیر دارد و نیز عملكرد عملیاتی و چابكی سازمانی بر 
عملكرد لجستیك تأثیر داشته و درنهایت، عملكرد لجستیك بر 

عملكرد مالی تأثیر چشم گیری دارد.
 زالبست، ابشر و سوور12)2010( در پژوهش خود به این نتیجه 
 13JIT بازار به شكل مثبت و مستقیم بر رسیدند که گرایش 
تأثیر دارد. JIT به شكل  و مدیریت کیفیت جامع و چابكی 
مثبت و مستقیم بر مدیریت کیفیت جامع و همچنین مدیریت 
کیفیت جامع به شكل مثبت و مستقیم بر چابكی تأثیرگذار 

است.
2-5 رابطه مدیریت كيفيت جامع و یادگيری سازمانی
9. Edward Deming
10. Malcom Baldrige
11. Vanichchinchai & Igel
12. Zalbst, Abshire & Sower
13. Just In Time
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مدیریت  که  داشته اند  اذعان  مختلف  محققان  و  پژوهشگران 
کیفیت جامع منجر به تشویق و تسهیل یادگیری در سازمان 
می شود. در همین راستا سنج14)1990( استدالل کرد که وقتی 
یك سازمان افزایش کیفیت را دنبال می کند، چون نمی تواند 
به یك وضعیت برتری پایدار دست یابد، نیاز به یك یادگیری 
مدیریت  که  کرد  اشاره  این  به  بارو15)1993(  دارد.  مستمر 
و  دارد  سازمانی  یادگیری  با  نزدیكی  رابطه  جامع  کیفیت 
مدیریت  انتظار  مورد  محصول  به عنوان  را  سازمانی  یادگیری 
کیفیت جامع بیان کرد. مطالعه بارو نشان داد که در هنگام 
ایجاد اصول مدیریت کیفیت جامع، شرکت ها باید در سه سطح 
این  سازمان.  و  گروهی  فردی،  سطوح  باشند؛  داشته  تمرکز 
فرایند افراد را با تكنیك ها و اطالعات جدید آشنا می کند و 
گروه های سازمانی را در تكمیل پروژه ها و تعمیم دانش مربوط 
کمك  می کند. پیاده سازی اصول مدیریت کیفیت جامع نیز به 
سازمان ها کمك می کند تا روش های بهبود بهره وری را یاد 

بگیرند ]21[.
ممبینی )1394( در یافته های خود به این نتیجه رسید که 
مدیریت کیفیت فراگیر با میانجی گری یادگیری سازمانی بر 
و  شول  پژوهش  نتایج  است.  تأثیرگذار  سازمانی  تعالی  روی 
مزروعی نصرآبادی )1396( نشان دهنده آن است که مدیریت 
کیفیت جامع تأثیر مثبت و معناداری بر عملكرد نوآوری دارد و 
یادگیری بین سازمانی در این رابطه نقش میانجی ایفا می کند.

نتیجه  این  به  خود  پژوهش  در  همكاران16)2011(  و  هانگ 
رسیدند که مدیریت کیفیت جامع اثرات قابل توجه و مثبتی 
بر یادگیری سازمانی دارد و همچنین مدیریت کیفیت جامع و 
یادگیری سازمانی هر دو تأثیر قابل توجه و مثبتی بر عملكرد 
نوآوری دارند. یزدانی و همكاران )2016( در پژوهشی به این 
نتیجه رسیدند که مدیریت کیفیت جامع اثر مثبتی بر یادگیری 

سازمانی دارد و به افزایش یادگیری سازمانی کمك می کند.
2-6 رابطه یادگيری سازمانی و چابكی سازمانی

نیازهای  به  سریع  پاسخ گویی  و  انعطاف پذیری  شك  بدون 
جامعه و تغییرات محیطی مستلزم دانش و آگاهی نسبت به 
راستا کاستوم کیبل17)2010(  تغییرات است. در همین  این 
اظهار داشته که سیستم های تولید چابك بر روی پرداختن به 
یادگیری سازمانی از طریق تیم ها تمرکز می کنند. تیم هایی که 
فرایند سریع چابك بودن را مدیریت می کنند باید پویا باشند 
تا گروهی از ذهن های خالق و نوآور را داشته باشند. این یك 

اصل مهم در تولید چابك است زیرا ارتباط بین تقاضای بازار و 
پیشرفت های تكنولوژیكی برای بهبود سرعت در بازار به وضوح 
مشخص شده است. نیاز به تغییر سریع می تواند در پویایی تیم 
باید نقش ها و مسئولیت ها  ایجاد کند زیرا دوباره  سردرگمی 
تنظیم شوند. از آنجایی که پویایی گروه در شرکت های چابك 
و  دانش  باید  مدیریت  تیم  است،  برخوردار  باالیی  اهمیت  از 
مهارت کافی برای ایجاد محصول و خدمات جدید و یا بهبود 

شرایط فعلی برای برآورده کردن تقاضا را داشته باشند]18[.
جاللی فراهانی و همكاران )1394( در پژوهشی به این نتیجه 
رسیدند که بین یادگیری سازمانی و فراموشی هدفمند، رابطه 
می تواند  سازمانی  یادگیری  و  دارد  وجود  معناداری  و  مثبت 
باشد. جوادی  برای چابكی سازمانی  پیش بینی کننده خوبی 
پور، کالنی و ساعتچیان )1394( در پژوهشی به این نتیجه 
رسیدند که خرده مقیاس تعهد مدیریت برای یادگیری سازمانی 
بیشترین  سازمانی،  چابكی  برای  انسانی  منابع  مدیریت  و 
میانگین را نسبت به دیگر  مؤلفه های متغیر موردنظر دارند و 
همچنین یادگیری سازمانی رابطه معناداری با چابكی سازمانی 
نتیجه  این  به  پژوهشی  در   )2014( همكاران  و  علوی  دارد. 
رسیدند که یادگیری سازمانی به طور مثبت و قابل توجهی با 
چابكی نیروی کار ارتباط دارد. بهرامی و همكاران )2016( در 
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که یادگیری سازمانی تأثیر 
معناداری بر چابكی سازمانی دارد و بهبود مهارت های یادگیری 
سازمانی می تواند بر چابكی سازمانی تأثیر بگذارد و یادگیری 
سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه با هوش سازمانی و 

چابكی سازمانی عمل کند. 
مدل مفهومی پژوهش، مبتنی بر روابط نظری میان متغیرهای 
اثرگذار بر موضوع پژوهش است که در شكل )1( نمایش داده 

شده است.

14. Senge 
15. Barrow
16. Hung et al.
17. Custom Cable
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بررسی  با هدف  پژوهش حاضر  فوق،  مفهومی  براساس مدل 
رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و چابكی سازمانی با نقش 
میانجی یادگیری سازمانی به طور ویژه به دنبال بررسی چهار 

فرضیه است:
معنادار  سازمانی  چابكی  بر  جامع  کیفیت  مدیریت  تأثیر   )1

است.
2( تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر یادگیری سازمانی معنادار 

است. 
3( تأثیر یادگیری سازمانی بر چابكی سازمانی معنادار است.

4( تأثیر غیرمستقیم مدیریت کیفیت جامع بر چابكی سازمانی 
با نقش میانجی یادگیری سازمانی معنادار است.

3 روش شناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف، جزو پژوهش های کاربردی و از 
نظر روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است که در آن، 
رابطه میان متغیرها براساس هدف پژوهش تحلیل می شود و 
به طور مشخص، مبتنی بر معادالت ساختاری است. این پژوهش 
در یك مقطع زمانی سه ماهه در پاییز سال 1397 انجام گرفته 
است. به منظور جمع آوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و 
ادبیات موضوع، از منابع کتابخانه ای، مقاالت و نیز از پایگاه های 
است.  استفاده شده  الكترونیكی  مجله های  و  علمی  اطالعات 
برای جمع آوری داده ها، از روش میدانی به کمك پرسش نامه 
استفاده شد. در پایان برای سنجش و مدل سازی روابط میان 

 
های فردیمهارت های ذهنیمدل  انداز مشترکچشم   تفکر سیستمی یادگیری تیمی 

 سرعت

 شایستگی

 قدرت پاسخگویی

پذیریانعطاف  

 یادگیری سازمانی

سازمانی چابکی  مدیریت کیفیت جامع 

 تعهد و استراتژی

 تمرکز بر مشتری

 مدیریت 
 منابع انسانی

وتحلیل تجزیه
 اطالعات

شكل 1: مدل مفهومی پژوهش 

کمینه  روش  با  ساختاری  معادالت  مدل سازی  از  متغیرها 
مربعات جزئی )SMART-PLS( استفاده شد.

دیگر  به  نسبت  بیشتری  آگاهی  مدیران  اینكه  به  توجه  با 
در  شاغل  مدیران  دارند،  سازمان  وضعیت  به  سازمان  افراد 
صنعتی  شهرك  در  واقع  متوسط  و  کوچك  کسب وکارهای 

مبارکه جامعه آماری این پژوهش را تشكیل   می دهند.
از پرسش نامه ای  برای گردآوری اطالعات  در پژوهش حاضر، 
حاوی 70 پرسش با طیف پنج گزینه ای لیكرت )از کامأل مخالفم 
تا کامأل موافقم( استفاده شده است. الزم به توضیح است که 
شهرك صنعتی مبارکه دارای 290 واحد تولیدی فعال است. 
روش نمونه گیری در این مطالعه به صورت نمونه گیری تصادفی 
ساده بوده است. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 
165 نمونه محاسبه شد. در ادامه این تعداد پرسش نامه بین 

مدیران توزیع شد. 
اول  بخش  است:  بخش  دو  شامل  پژوهش  این  پرسش نامه 
عنوان  شامل  و  شناختی  جمعیت  پرسش های  به  مربوط 
مدیر  و  عملیاتی  مدیر  عامل،  )مدیر  پاسخ دهنده  شغلی 
کیفیت(؛ گواهی نامه کیفیت )دارای گواهی نامه کیفیت و بدون 
گواهی نامه کیفیت(؛ سن )کمتر از30، 30 تا 40، 41 تا 50، 
51 تا 60 و باالی 60 سال( و میزان تحصیالت )کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکترا( است. بخش دوم شامل پرسش های 
تخصصی است که برای سنجش متغیر مدیریت کیفیت جامع 
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از پرسش نامه وانیچ چینچای و ایگل )2011( حاوی 17 پرسش 
با ابعاد )تعهد و راهبرد، تمرکز بر مشتری، مدیریت منابع انسانی 
مستقل  متغیر  به عنوان  که  است  اطالعات(  تجزیه و تحلیل  و 
به کار گرفته شد. برای سنجش چابكی سازمانی از پرسش نامه 
شریفی و ژانگ18)1999( حاوی 29 پرسش با ابعاد )سرعت، 
شایستگی، قدرت پاسخ گویی و انعطاف پذیری( به عنوان متغیر 
وابسته به کار گرفته شد و در نهایت 24 پرسش برای سنجش 
متغیر یادگیری سازمانی از پرسش نامه نیفه )2001( حاوی 24 
پرسش با ابعاد )مهارت های فردی، مدل های ذهنی، چشم انداز 
متغیر  به عنوان  سیستمی(  تفكر  و  تیمی  یادگیری  مشترك، 

میانجی به کار گرفته شد.
استفاده  روایی محتوا  از  پرسش نامه  اعتبار  به  برای دستیابی 
شده است. ابتدا با مطالعه ادبیات متغیرهای پژوهش از منابع 
مختلف داخلی و خارجی پرسش نامه مقدماتی تهیه شد. سپس 
پرسش نامه از سوی افراد صاحب نظر و خبره )چند نفر از اساتید 
و مدیران شرکت ها( بررسی و بعد از اعمال نظرهای اصالحی، 

تعدادی از سؤاالت حذف و تعدادی نیز اصالح شدند و سرانجام 
پرسش نامه نهایی تهیه و تدوین شد و در اختیار نمونه آماری 

قرار گرفت.
آلفای  ضریب  از  پرسش نامه  متغیرهای  پایایی  ارزیابی  برای 
کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی استفاده شد. پایایی شاخص با 
سنجش بارهای عاملی از طریق مقدار همبستگی شاخص های 
یك سازه با آن سازه محاسبه می شود که اگر این مقدار برابر یا 
بیشتر از 0/4 باشد، مؤید این است که پایایی در مورد آن مدل 
اندازه گیری قابل قبول است. در پژوهش حاضر نتایج مربوط به 
پایایی شاخص نشان داد که همگی سؤاالت دارای بار عاملی 

باالی 0/4 هستند.
در PLS به جای بررسی پایایی کل پرسش نامه، پایایی تك تك 
برای  می شود.  محاسبه  پژوهش  مدل  در  موجود  متغیرهای 
پایایی  شاخص  از  پژوهش  پنهان  متغیرهای  پایایی  بررسی 

ترکیبی و شاخص آلفای کرونباخ استفاده می شود.

18. Sharifi & Zhang

جدول 1: برازش مدل اندازه گیری )روایی و پایایی پرسش نامه(
 AVEمقدار  پایایی ترکیبی آلفاي کرونباخ  متغیرهاي پژوهش

 61/0 782/0 724/0 تعهد و استراتژي
 57/0 753/0 725/0 تمرکز بر مشتري

 55/0 804/0 708/0 مدیریت منابع انسانی
 56/0 749/0 806/0 تجزیه و تحلیل اطالعات
 66/0 883/0 756/0 مدیریت کیفیت جامع

 62/0 770/0 836/0 سرعت
 65/0 745/0 769/0 شایستگی

 61/0 802/0 721/0 قدرت پاسخگویی
 59/0 747/0 766/0 انعطاف پذیري
 67/0 891/0 822/0 چابکی سازمانی

 75/0 796/0 880/0 هاي فردي مهارت
 73/0 736/0 738/0 هاي ذهنی مدل
 69/0 825/0 785/0 انداز مشترك چشم

 57/0 742/0 845/0 یادگیري تیمی
 66/0 856/0 824/0 تفکر سیستمی

 54/0 854/0 795/0 یادگیري سازمانی
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اندازه گیری  به  مربوط  متغیرهای  به  کرونباخ  آلفای  شاخص 
پایایی  شاخص  در حالی که  می دهد  یكسانی   وزن  سازه  یك 
ترکیبی به متغیرهای مورد استفاده در محاسبه پایایی سازه، 
اوزان متفاوت )متناسب با بار عاملی متغیرها( قائل شده و به 
این دلیل ضریب پایایی را منطقی تر محاسبه می کند. به گفته 
متخصصین شرط استاندارد برای ضرایب پایایی 0/7 و باالتر 
است. همان طور که اطالعات جدول )1( نشان می دهد آلفای 
کرونباخ و پایایی ترکیبی برای همه متغیرهای پژوهش، از 0/7 

بیشتر است، بنابراین پایایی مورد قبول است.
  AVE .19 سازه ها تأیید شدAVE روایی سازه نیز بر اساس ضرایب
میانگین واریانس استخراج شده است که میزان همبستگی یك 
سازه با شاخص های خود را نشان می دهد. متخصصین، مقدار 
قبول  قابل  همگرای  روایی  دهنده  نشان  را   0/5 باالی   AVE

می دانند. همان طور که در جدول )1( مشاهده می شود مقدار 
AVE برای تمامی متغیرها از مقدار 0/5 بیشتر بود و بنابراین 

گشته  حاصل  متغیرها  تمامی  برای  مناسب  همگرایی  روایی 
است.

4 یافته ها 
شغلی  عنوان  نظر  از  شده،  جمع آوری  اطالعات  بر اساس 
مدیر   49% معادل  پاسخ دهندگان  از  نفر   81 پاسخ دهنده، 
معادل  و 11/5%  کیفیت  مدیر  نفر  معادل 65  تولید، 39/5% 
بیشتر  تحصیلی  مدرك  لحاظ  از  بودند.  مدیرعامل  نفر   19
درصد  با  کارشناسی   تحصیلی  مدرك  دارای  پاسخ دهندگان 
با  دکترا  مدرك  دارندگان  و  نفر  معادل 85  فراوانی 51/5%  
%12/5  معادل 20 نفر کمترین مقدار فراوانی را در نمونه آماری 
داشتند. از نظر دارا بودن گواهی نامه کیفیت، %28 شرکت ها 
معادل 46 شرکت بدون گواهی نامه کیفیت و  %72 شرکت ها 
نظر  از  بودند.  کیفیت  گواهی نامه  دارای  معادل 119 شرکت 
سن، بیشتر پاسخ دهندگان بین 41 تا 50 سال با درصد فراوانی 
%28  معادل 46 نفر از مدیران بودند و مدیران باالی 60 سال 

با %9  معادل 15 نفرکمترین مقدار فراوانی را داشتند.
پژوهش  مفهومی  مدل  آزمون  و  فرضیه ها  بررسی  به منظور 
از طریق معادالت ساختاری تحلیل  داده های جمع آوری شده 
در  که  معادالت ساختاری  مدل یابی  آزمون  اجرای  با  گردید. 
نرم افزار شاخص های برازشی ارائه می شود و نشان دهنده این 
است که تا چه حد مدل مفهومی مورد ادعا به وسیله داده های 

19. Average Variance Extracted

تجربی دارای برازش هستند. در پژوهش حاضر جهت بررسی 
و   R2 ،Q2شاخص های از  ساختاری  معادالت  الگوی  برازندگی 

GOF بهره گرفته شد که نتایج آن در ادامه ذکر شده است. 

 R2معیار ساختاری،  مدل  برازش  بررسی  برای  معیار  اولین 
مربوط به متغیرهای پنهان درون زای مدل است. R2  معیاری 
است که تأثیر یك متغیر برون زا بر یك متغیر درون زا را نشان 
می دهد. چن )1998( سه رقم 0/19، 0/33 و 0/67 را مالکی 
برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای R2 معرفی کرده است. 
اطالعات جدول )2( نشان می دهد که به جز متغیر مرتبه اول 
متوسط  مقدار  از  پژوهش  تمام سازه های  یادگیری سازمانی، 
0/33 بزرگ تر است که حاکی از برازش قوی مدل ساختاری 

است.
 Q2 یا   مدل  پیش بینی کنندگی  کیفیت  معیار  بعدی،  معیار 
برازش  دارای  که  مدل هایی  معتقدند  متخصصین  است. 
پیش بینی  قابلیت  باید  قبولی هستند،  قابل  بخش ساختاری 
داشته  را  مدل  درون زای  سازه های  به  مربوط  شاخص های 
باشند. بدین معنی که اگر در یك مدل، روابط بین سازه ها به 
درستی تعریف شده باشند، سازه ها قادر خواهند بود تا تأثیر 
از این راه فرضیه ها به  کافی بر شاخص های دیگر گذاشته و 
درستی تأیید شوند. در صورتی که مقدار Q2 در مورد یك سازه 
درون زا صفر یا کمتر از صفر شود، نشان از آن دارد که روابط 
بین سازه های دیگر مدل و آن سازه درون زا به خوبی تبیین 
نشده است و در نتیجه مدل احتیاج به اصالح دارد. همان طور 
که اطالعات جدول )2( نشان می دهد همه بلوك های مربوط 
 Q2 از به متغیرهای پنهان مدل پژوهش دارای ارزش باالیی 
در دامنه )0/151 تا 0/456( و مثبت بودن داللت بر باال بودن 

جنبه پیش بینی کنندگی مدل دارد. 
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  جدول2: ضرایب معیارهای Q2 و R2 و مقادیر اشتراکی
 مقادیر اشتراکی R2معیار  Q2معیار متغیرهاي پژوهش

 61/0 410/0 151/0 تعهد و استراتژي
 57/0 767/0 376/0 تمرکز بر مشتري

 55/0 801/0 312/0 مدیریت منابع انسانی
 56/0 651/0 277/0 تجزیه و تحلیل اطالعات
 - - - مدیریت کیفیت جامع

 62/0 604/0 253/0 سرعت
 65/0 537/0 202/0 شایستگی

 61/0 797/0 381/0 قدرت پاسخگویی
 59/0 760/0 286/0 انعطاف پذیري
 - 579/0 172/0 چابکی سازمانی

 75/0 380/0 241/0 مهارت هاي فردي
 73/0 658/0 363/0 هاي ذهنی مدل
 69/0 620/0 456/0 انداز مشترك چشم

 57/0 552/0 283/0 یادگیري تیمی
 66/0 475/0 358/0 تفکر سیستمی

 - 185/0 363/0 یادگیري سازمانی
 16/8 776/8 مجموع
 627/0 585/0 میانگین

GOF = �𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���������������������.𝑅𝑅2���� = √0. 585 ∗ 0.662 = 606/0  

 
در انتها نوبت به برازش مدل کلی می رسد. برای بررسی برازش 
رابطه )1(  GOF که طبق  نكوئی  برازش  معیار  از  مدل کلی 

محاسبه می شود، استفاده شد.
رابطه )1(                 

                   نشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه 
نیزمقدار میانگین مقادیر R2 سازه های درون زای  است و     
مدل است. نكته  قابل ذکر آن است که نباید مقادیر اشتراکی 
اشتراکی  مقادیر  سه  میانگین  محاسبه  در  دوم  مرتبه   پنهان 

   GOF =�𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���������������������.𝑅𝑅2���� 

 Communalıtıes�������������������� 

R2���  

مقدار 0/01، 0/25  و همكاران )2009(،  وتلس  نمود.  دخیل 
 GOF و 0/36 را به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای
 GOF معرفی کرده اند و اطالعات جدول )2( نشان می دهد که
محاسبه شده برای پژوهش 0/606 است که برازش کلی قوی 
مدل پژوهش را مشخص می کند. پس از بررسی و تأیید برازش 
کلی مدل پژوهش، به منظور بررسی فرضیه های پژوهش ابتدا 
ضرایب  این  معناداری  سپس  و  شده  محاسبه  مسیر  ضرایب 

توسط آماره t مورد بررسی قرار می گیرد.
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 شكل 2: مدل معادالت ساختاری تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر چابكی سازمانی با نقش میانجی یادگیری 
سازمانی در حالت تخمین استاندارد

شكل 3: مدل معادالت ساختاری تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر چابكی سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی در حالت 
تخمین معناداری
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شاخص های تأیید الگوی معادالت ساختاری فقط محدود به 
پارامترهای  باید  بلكه  نیست،  الگو  کلی  برازش  شاخص های 
استاندارد ضرایب مسیر و مقادیر تی متناظر با آن برای هر یك 

همان طور که در جدول )3( مشاهده می شود نتایج ناشی از 
آزمون معناداری ضرایب مسیر نشان می دهد که کلیه ضرایب 
                            .)P≥0/05 ؛t ≤1/96( مسیر معنادار است

نتایج ضرایب اثرات مستقیم متغیرها بر یكدیگر نشان می دهد 
که متغیر مدیریت کیفیت جامع به میزان 46 درصد از متغیر 

از مسیرهای علی نیز وجود دارد که باید بررسی شود. با توجه 
به اشكال 2 و 3، خالصه نتایج به دست آمده از مدل برازش شده 

در جداول 3 و 4 ارائه شده است.

جدول3: نتایج اثرات مستقیم متغیرهای پژوهش 

جدول4: نتایج اثرات غیر مستقیم متغیرهای پژوهش20

 

 هاي پژوهشفرضیه
ضریب 
 مسیر

 tآماره 
خطاي 
 استاندارد

 نتیجه آزمون Pمقادیر

 پذیرش فرضیه 000/0 078/0 360/5 460/0 چابکی سازمانی                 مدیریت کیفیت جامع                   
 پذیرش فرضیه 004/0 150/0 371/27 796/0 یادگیري سازمانی                  مدیریت کیفیت جامع                  
 پذیرش فرضیه 000/0 080/0 464/5 393/0 چابکی سازمانی                 یادگیري سازمانی                        

داده  قرار  تأثیر  تحت  مستقیم  به صورت  را  سازمانی  چابكی 
است در حالی که حدود 80 درصد از تغییرات متغیر یادگیری 
سازمانی تحت تأثیر مدیریت کیفیت جامع تعیین می شود که 
حدود 39 درصد از تغییرات چابكی سازمان توسط یادگیری 

سازمانی تبیین خواهد شد. 

یافته های جدول )4( نشان می دهد که ضریب اثر غیر مستقیم 
متغیر  طریق  از  سازمانی  چابكی  بر  جامع  کیفیت  مدیریت 
 t میانجی یادگیری سازمانی 0/31 است. با توجه به اینكه آماره
متناظر بزرگ تر از مقدار بحرانی 1/96 است می توان گفت که 
اثر غیر مستقیم مدیریت کیفیت جامع  بر چابكی سازمانی با 

نقش متغیر میانجی یادگیری سازمانی معنادار است.

5  بحث و نتيجه گيری
امروزه سازمان های زیادی در مواجهه با افزایش رقابت حاصل 
از نوآوری های تكنولوژیك، محیط های متغیر بازار و تغییر در 
تقاضای مشتریان قرار گرفته اند. بدون شك سازمان هایی در 
عرصه رقابت موفق هستند و قادر خواهند بود که پاسخگوی 
تغییرات محیطی باشند که پویا و چابك بوده و بتوانند نسبت 
عملكرد  و  پویایی  این  کنند.  عمل  فراکنشی  تغییرات،  به 
فراکنشی به جای واکنشی و منفعل بودن نسبت به تغییرات، 
خود محیط های سازمانی پویا و سبك مدیریتی کارآمدی را 
می طلبد. مبانی نظری حاکی از آن است که یادگیری سازمانی 
و مدیریت کیفیت جامع می توانند منجر به پویایی و چابكی 

 

 پژوهش فرضیه
ضریب 
 مسیر

 نتیجه آزمون Pمقادیر خطاي استاندارد tآماره 

مدیریت کیفیت جامع  بر چابکی سازمانی با نقش متغیر میانجی یادگیري 
 سازمانی تاثیر دارد.

313/0 360/5 - - 
پذیرش 
 فرضیه

20.  برای برآورد آماره T و خطای استاندارد و سطح معناداری تأثیر غیر مستقیم از آزمون سوبل بهره گرفته شده است.

سازمانی شوند. در همین راستا پژوهش حاضر با عنوان روابط 
ساختاری بین مدیریت کیفیت جامع و چابكی سازمانی با نقش 

متغیر میانجی یادگیری سازمانی انجام گردید. 
یافته های حاصل از بررسی فرضیه اول پژوهش نشان داد که 
و  مثبت  تأثیر  مسیر 0/46  با ضریب  جامع  کیفیت  مدیریت 
معناداری بر چابكی سازمانی دارد )t ≤1/96؛ P≥0/05(. نتایج این 
فرضیه با نتایج پژوهش های الفت و زنجیرچی )1388(، باورصاد 
و همكاران )1395( و زالبست و همكاران )2010( هماهنگ و 
همسو است. نتایج پژوهش های مذکور نیز نشان دهنده این بود 
که مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبت و معناداری بر چابكی 

سازمانی دارد.
تأیید این فرضیه نشان دهنده این است که مدیریت کیفیت 
جامع به یك سیستم مفید برای بهبود در چابكی شرکت های 
کوچك و متوسط و رضایت کلی مشتریان تبدیل شده است. 
مدیریت کیفیت جامع به عنوان مفهومی مشتری گرا که ارتباط 
معنی  ارتباط  می کند  برقرار  سازمان  عملكرد  با  مستحكمی 
داری با چابكی دارد؛ چرا که چابكی نیز هدف اصلی خود را 
مانند مدیریت کیفیت جامع، رضایت مشتریان تعریف می کند و 
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به دنبال رقابت پذیری و عملكرد بهتر است. در واقع درصورتی که 
دو مقوله مدیریت کیفیت جامع و چابكی در کنار هم مورد 
افزایش کیفیت در سازمان، توان رقابتی  با  توجه قرار گیرند 
ارتقاء،  این گونه  و  مستمر حاصل شده  بهبود  به  رو  و  دائمی 

اثربخشی کسب و کارها را به دنبال خواهد داشت.
یافته های حاصل از بررسی فرضیه دوم پژوهش نشان داد که 
مدیریت کیفیت جامع با ضریب مسیر 0/796 تأثیر مثبت و 
معناداری بر یادگیری سازمانی دارد )t ≤1/96؛ P≥0/05(. نتایج 
و  شول   ،)1394( ممبینی  پژوهش های  نتایج  با  فرضیه  این 
مزروعی نصرآبادی )1396(، هانگ و همكاران )2011( و یزدانی 
و همكاران )2016( هماهنگ و همسو است. نتایج پژوهش های 
مذکور نیز نشان دهنده این بود که مدیریت کیفیت جامع تأثیر 

مثبت و معناداری بر یادگیری سازمانی دارد.
تأیید این فرضیه نشان دهنده این است که بسیاری از تفكرات 
مدیریت کیفیت جامع به مثابه عامل اصلی و توانا در شكل دهی 
فرهنگ یادگیری سازمانی کاربرد دارد. مدیریت کیفیت جامع 
بر مشتری و مدیریت  از جمله تمرکز  از طریق مزایای خود 
اعضای  تخصصی  و  فنی  دانش  افزایش  موجب  انسانی  منابع 
گروه از طریق تبادل دانش می شود که در نهایت منجر به بهبود 
در عملكرد شرکت ها می شود. امروزه سازمان ها و کارکنان به 
این نیاز دارند که علم آموخته شده را در محیط های کاری خود 
به کار ببرند. دیدگاه مبتنی بر دانش، سازمان ها را به یادگیری 
و بهبود عملكردشان از طریق مدیریت کیفیت هدایت می کند. 
از طرفی، ارتباط نزدیك بین اعضای سازمان منجر به توانایی 
باالتر در یادگیری سازمانی خواهد شد؛ به این دلیل که یادگیری 
سازمانی، دانش جدید را به اشتراك گذاشته، بنابراین شانس 
طراحی و ابداع محصوالت، روش ها یا راه حل های جدید را برای 
بنابراین،  می دهد.  افزایش  کسب و کار  محیط  در  زنده ماندن 
یادگیری سازمانی یك ویژگی مهم است زیرا باعث می شود که 
سازمان به طور مداوم اطالعات مربوط به رقبا، تأمین کنندگان و 
مشتریان خود را جمع آوری کند تا به طور مداوم ارزش مشتری 

را به باالترین حد خود برساند.
داد  نشان  پژوهش  سوم  فرضیه  بررسی  از  حاصل  یافته های 
و  تأثیر مثبت  با ضریب مسیر 0/393  یادگیری سازمانی  که 
نتایج   .)P≥0/05 t؛   ≤1/96( دارد  سازمانی  چابكی  بر  معناداری 
همكاران  و  فراهانی  پژوهش های جاللی  نتایج  با  فرضیه  این 
)1394(، جوادی پور و همكاران )1394(، زالبست و همكاران 

همكاران  و  بهرامی  و   )2014( همكاران  و  علوی   ،)2010(
)2016(  هماهنگ و همسو است. نتایج پژوهش های مذکور 
نیز نشان دهنده این بود که یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و 

معناداری بر چابكی سازمانی دارد.
یادگیری  نقش  بر  تأکید  و  پژوهش  یافته های  به  استناد  با 
سازمانی به عنوان یكی از عوامل مرتبط با چابكی شرکت های 
کوچك و متوسط، تالش برای بهبود و حفظ دانش و اطالعات 
کاری، یكی از مهم ترین پیش شرط های ارتقای چابكی خواهد 
بیشتر  توجه  آن،  حفظ  و  مهم  این  به  رسیدن  الزمه  و  بود 
مسئوالن و سیاست گذاران شرکت ها به عامل یادگیری و ارائه 
اهداف  و همچنین  مختلف  در سطوح  و خالق  نو  شیوه های 
است.  به یك سازمان چابك  نیل  و گروهی در جهت  فردی 
برای ایجاد چابكی سازمانی عالوه بر اینكه باید دانش و اطالعات 
جدید را به کارکنان انتقال داد، باید این دانش را نهادینه کرد 
تا بتوان از طریق به روزکردن اطالعات خود به تغییرات محیطی 

با سرعت بیشتری واکنش نشان داد. 
یافته های حاصل از بررسی فرضیه چهارم پژوهش نشان داد 
که مدیریت کیفیت جامع از طریق متغیر میانجی یادگیری 
بر  معناداری  و  مثبت  تأثیر  با ضریب مسیر 0/313  سازمانی 
فرضیه  این  نتایج   .)P≥0/05 t؛   ≤1/96( دارد  سازمانی  چابكی 
در  سازمانی  یادگیری  میانجی گری  مثبت  تأثیر  نشان دهنده 
رابطه بین تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر چابكی سازمانی در 
بین شرکت های کوچك و متوسط شهرك صنعتی مبارکه دارد. 
بسیاری از تفكرات مدیریت کیفیت جامع به عنوان فاکتور اصلی 
و توانا در شكل دهی فرهنگ یادگیری سازمانی و حرکت به 
ایجاد  یادگیری سازمانی  از  سمت چابكی کاربرد دارد. هدف 
اعتماد متقابل و فرهنگ به اشتراك گذاشتن دانش در  سازمان 
است که واسطه ای مؤثر برای مدیریت کیفیت جامع و بهبود 
چابكی است. دیدگاه مبتنی بر دانش، سازمان ها را به دانش 
آفرینی و بهبود عملكردشان از طریق مدیریت کیفیت هدایت 
می کند. بنابراین، سازمان هایی که یادگیری مستمر و چابكی را 
ضرورتی برای خود قلمداد می کنند، نباید به مدیریت کیفیت 
جامع فقط به عنوان راهی برای بهبود کیفیت و رفع ناتوانی در 
مقوله های یادگیری و چابكی سازمانی نگاه کنند؛ بلكه مدیریت 
فرایند  که  آورد  فراهم  را  مزیت هایی  می تواند  جامع  کیفیت 
چابكی را تسهیل کند. سازمان ها  باید مدیریت کیفیت جامع 
را در ساختار خود جاری نمایند و نباید عملكردهایشان را فقط 
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به جنبه های فنی منحصر کنند. مدیرانی که اهمیت کیفیت 
محصوالت، رضایت و وفاداری مشتری را درك می کنند، ابتدا 
باید در سازمان خود یك محیط چابك و یادگیرنده ایجاد کنند 
که به جای تمرکز بر سیستم های کیفیت گران قیمت، بر چابكی 
و یادگیری در سازمان خود متمرکز شوند. هدف از یادگیری 
سازمانی ایجاد اعتماد متقابل و فرهنگ به اشتراك گذاشتن 
پیاده سازی  برای  مؤثری  واسطه  که  است  سازمان  در  دانش 

مدیریت کیفیت جامع و بهبود چابكی است. 
با عنایت به نتایج پژوهش می توان گفت که چابكی برای هر 
مهم  بسیار  متوسط  و  از جمله شرکت های کوچك  سازمانی 
تلقی  مهم  را  چابكی  به  دستیابی  محققان  از  بسیاری  است. 
از پاسخ گویی،  با استفاده  از طریق آن سازمان  می نمایند که 
سرعت، شایستگی و انعطاف پذیری، ارزش و ثروت برای خود 
کسب می نمایند. در بازار رقابتی، نیاز مبرمی به توسعه و بهبود 
انعطاف پذیری و نیز پاسخ گویی شرکت ها وجود دارد. بسیاری 
از شرکت ها از جمله شرکت های کوچك و متوسط با محیطی 
نامطمئن و در حال تغییر روبه رو هستند. این وضعیت بحرانی 
موجب اصالحات عمده ای در چشم انداز راهبردی شرکت ها و 
اولویت های کسب و کاری شده است. از این رو یكی از راه های 
پاسخ گویی به این عوامل تغییر و تحول سازمانی و دستیابی به 
این، چابكی  رقابتی، چابكی در سازمان است. عالوه بر  مزیت 
قابلیت های شرکت ها را برای تولید و تحویل محصوالت جدید، 
تحت  مشتری  رضایت  افزایش  و  تولید  هزینه های  کاهش 
به ویژه  بنابراین چابكی در همه شرکت ها  تأثیر قرار می دهد. 
شرکت های کوچك و متوسط که سهم قابل توجهی از صنایع 

یك کشور را به خود اختصاص می دهند، دارای اهمیت است.
حفظ  برای  مهم  عامل  یك  به عنوان  چابكی  که  همان طور 
کیفیت  افزایش  در  پیشرفت شرکت ها  و  رقابت پذیری  درجه 
محصوالت در نظر گرفته می شود، عوامل مهم دیگری نیز در 
سازمان ها  در  چابكی  ارتقاء دهنده  کلیدی  عناصر  شناسایی 
یادگیری سازمانی و  الگوهای  این عناصر شامل  دارند.  وجود 
مدیریت کیفیت جامع هستند. یادگیری سازمانی می تواند در 
تسهیل چابكی و انعطاف پذیری شرکت های کوچك و متوسط 
مؤثر باشد. انتقال گستره ای از دانش کسب شده در سطح افراد 
تفكر  و  تیمی  یادگیری  فردی،  مهارت های  ارتقای  طریق  از 
سیستمی از مؤلفه های یادگیری سازمانی و کسب دانش جدید 
از طریق مقایسه و یكپارچه نمودن دانش منتقل شده و دانش 

فعلی افراد، یكپارچه سازی دانش را به همراه می آورد. همچنین 
درك اهمیت یادگیری و توسعه فرهنگ کسب، خلق و انتقال 
دانش توسط مدیریت به عنوان یك ارزش بنیانی در سازمان 
مطرح است که خود، زمینه ساز تعالی چابكی در شرکت های 
کوچك و متوسط می شود. در نهایت وجود یك بینش مشترك 
از مؤلفه های یادگیری سازمانی باعث یكپارچگی دانش شده که 
یك جنبه کلیدی برای توسعه یادگیری سازمانی است که در 

نهایت منجر به رسیدن به اهداف شرکت می شود. 
کیفیت  مدیریت  در  تأکید  مورد  موارد  از  دیگر،  سوی  از 
از  استفاده  با  مدیران  است.  مدیریت  راهبرد  و  تعهد  جامع، 
در  می توانند  سازمان  اعضای  با  مشورت  و  جدید  ایده های 
مقابل رقبایی که به طور روزافزون در حال تغییر و باال بردن 
سطح علمی خود هستند مقابله کرده و سازمان را هم سطح 
یا باالتر از آن قرار دهند. همچنین مدیران می توانند با تعهد 
داشتن در کسب و انتقال دانش در سازمان به ارتقای سطح 
تا قابلیت های یادگیری  دانش سازمانی کارکنان کمك کرده 
سازمانی از جمله تفكر سیستمی، یادگیری تیمی و مهارت های 
افزایش دهند و در ادامه موجب بهبود  فردی در کارکنان را 
در چابكی سازمانی شوند. همچنین، مدیریت منابع انسانی از 
با تأکید بر اصول  مؤلفه های مدیریت کیفیت جامع می تواند 
در  کارکنان  بیشتر  هرچه  دادن  مشارکت  و  سازمانی  روابط 
فرایندهای سازمانی به ویژه تصمیم گیری و حمایت از عقاید، 
نظرات و ایده های جدید آن ها و استفاده از سبك های مدیریت 
تأمین رضایت شغلی کارکنان موجب  و  و رهبری، مشارکت 

یادگیری بیشتر در شرکت و استقرار چابكی شود.
در مجموع می توان چنین نتیجه گیری کرد که مدیریت کیفیت 
چابكی  و  یادگیری  فرایند  توسعه  برای  سازمان ها  در  جامع 
کیفیت  مدیریت  سیستم،  یك  مانند  درست  است.  ضروری 
جامع یك ورودی مهم است و یادگیری سازمانی یك فرایند 
کلیدی است، پس چابكی سازمانی یك خروجی حیاتی است.

مدیران  به  را  ذیل  پیشنهادهای  پژوهش  نتایج  به  توجه  با 
می توان ارائه کرد:

1. رفتار و انتظارات سازمانی در سازمان های مختلف متفاوت 
است. پیشنهاد می شود پژوهش حاضر در شرکت های بزرگ 

نیز صورت گیرد.
2. از طریق دوره های آموزشی، مدیران با مبانی نظری یادگیری 
جامع  کیفیت  مدیریت  راهبرد  و  سازمانی  چابكی  سازمانی، 
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بیشتر آشنا شوند.
بین  حرفه ای  همكاری  شرایط  نمودن  فراهم  طریق  از   .3
مدیران سطوح مختلف و ایجاد امكانات مناسب آموزشی جدید 
چابكی  تحقق  به  می توان  پیشنهادات  و  انتقادات  پذیرش  و 

سازمانی بیشتر کمك کرد.
4. برنامه های آموزشی تا حد امكان خالق باشند و به بهبود 
همكاری  با  باید  برنامه  این  کنند.  کمك  آموزش  در  مستمر 
و  اهداف  نشان دهنده  و  شوند  آماده  سازمان  مختلف  سطوح 

برنامه های بخش های مختلف سازمان باشند.
ابتدا درك و  5. از طریق برگزاری جلسات آموزشی، مدیران 
شناخت کارکنان خود را در مورد باال بردن کیفیت و چابكی 
بهبود بخشیده و سپس با ارائه عواقب بهبود کیفیت می توان 

کارکنان را در حل مسائل شرکت بیشتر تشویق کرد.
6. کارمندان باید تشویق شوند تا مهارت های جدید را یاد گرفته 
و نسبت به هر گونه از تغییرات خارجی هوشیار بوده و اختیار 

تصمیم گیری را داشته باشند.
7. با توجه به اهمیت عملكرد در شرکت های کوچك و متوسط، 

مطالعات آینده باید عملكرد سازمانی را در نظر بگیرد.
8. محققان در تحقیقات آینده می توانند تأثیر عوامل متعددی 
مشارکت  و  آموزش  رهبری،  سبك  سازمانی،  فرهنگ  مانند 
سازمان های  در  چابكی  بر  را  کارکنان  انگیزش  و  کارکنان 

تولیدی و خدماتی مورد بررسی قرار دهند. 
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