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بررسیوتحلیلتأثیرمدیریتکیفیتفراگیر)TQM)ویادگیری
سازمانیبرعملکردنوآوری)بامطالعهموردیدرشرکتزمزماصفهان(

رضاسپهوند
محسنعارفنژاد

چکیده:
تاریخ دریافت: 93/1/18
تاریخ پذیرش: 93/1/31

ــرای  ــازمان ها ب ــود دارد، س ــروزی وج ــای ام ــه در فناوری ه ــی ک ــر و تحوالت ــر و تغیی ــر حاض ــت در عص ــش رقاب ــا افزای ب
ــع،  ــری مناســب از مناب ــی خــود و بهره گی ــت، گســترش عرصــه ی رقابت ــظ موقعی ــان، حف ــدم اطمین ــا ع ــه ب ــی و مقابل رویاروی

نیــاز بــه نــوآوری و بهبــود عملکــرد در محصــوالت و خدمــات خــود دارنــد. عوامــل متعــددی در بهبــود نــوآوری و عملکــرد آن نقــش 
ایفــا می کننــد. 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 نرم افــزار Amos ویرایــش 18 بــه بررســی 4 فرضیــه 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 به عنــوان متغیــر میانجــی مؤثــر بــر تأثیــر مدیریــت کیفیــت فراگیــر بــر عملکــرد نــوآوری پرداختــه شــده 
اســت. بــا توجــه بــه اطالعــات به دســت آمــده از طریــق پرســش نامه و تجزیــه و تحلیــل داده تمامــی فرضیــات در ســطح اطمینــان 

95 درصــد تأییــد شــدند.

واژگانکلیدی:
مدیریت کیفیت فراگیر، یادگیری سازمانی، عملکرد نوآوری

1(مقدمه

بســیاری از محققــان بیــان کرده انــد کــه مدیریــت کیفیــت  
ــتفاده از  ــه اس ــادر ب ــه ق ــت ک ــرد اس ــی راهب ــر نوع فراگی
ــی   ــت رقابت ــش مزی ــری و افزای ــود یادگی ــرای بهب ــا ب ابزاره
سازمان هاســت ]35[، ]61[. تغییــرات ســریع بــازار و کاهــش 
ــای  ــم در بازار ه ــای مه ــر محصــوالت از چالش ه طــول عم
ــا از  ــته ت ــر آن داش ــازمان ها را ب ــه س ــتند ک ــی هس رقابت

ــد ]46[. ــتفاده کنن ــاوری اس ــای فن نوآوری ه
ــث  ــازمانی باع ــری س ــروز یادگی ــم ام ــر تالط ــط پ در محی
افزایــش تــوان نــوآوری ســازمان و حفــظ مزیــت رقابتــی در 

میــان ســایر رقبــا خواهــد شــد ]10[.
یادگیــری ســازمانی موجــب افزایــش فعالیت هــای نوآورانــه 

شــده و از ســوی دیگــر کیفیــت اصولــی را تعییــن می کنــد 
کــه باعــث موفقیــت ســازمان در محیــط رقابتــی می شــود 
ــود  ــی خ ــت رقابت ــد مزی ــازمان می توان ــه س ]19[. در نتیج

را بــا تولیــد محصــوالت جدیــد و مدیریــت کیفیــت حفــظ 
نمایــد. پراجوگــو و ســوهال )2001( یــک مطالعــه تجربــی 
انجــام دادنــد کــه در آن رابطــه 1TQM و عملکــرد نــوآوری 
ــه  ــد ک ــا دریافتن ــود. آن ه ــه ب ــرار گرفت ــی ق ــوررد بررس م
TQM به طــور مســتقیم و معنــی داری بــا عملکــرد نــوآوری 

ــه دارد ]45[. ــازمان ها رابط در س
ــک  ــوان ی ــرش TQM به عن ــر پذی ــون ب ــن و جانس بالدوی
ــز ســازمان ها در  راهبــرد مهــم کــه نقــش اساســی در تمای

ــد ]8[. ــد کرده ان ــوآوری دارد، تأکی ــه ن زمین

1. Total Quality Management
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 TQM بــارو1 اعتقــاد داشــت کــه بیــن یادگیــری ســازمانی و
رابطــه نزدیکــی وجــود دارد و بیــان داشــت کــه یادگیــری 
ــات وی  ســازمانی محصــول TQM اســت. همچنیــن مطالع
ــازمان ها  ــول TQM، س ــرای اص ــا اج ــه ب ــد ک ــان دادن نش
ــر یادگیــری در ســه ســطح فــردی، گروهــی و  می تواننــد ب
ســازمانی تمرکــز کننــد. اجــرای اصــول TQM بــه یادگیــری 
ســازمانی بــرای بهبــود بهــره وری کمــک می کنــد. بــا توجــه 
بــه مطالعــات پیشــین می تــوان چنیــن برداشــت کــرد کــه 
نوعــی همبســتگی قــوی میــان TQM و نــوآوری و یادگیری 
ســازمانی وجــود دارد. تحقیقــات زیــادی نشــان دهنده 
ایــن اســت کــه ارتقــای یادگیــری ســازمانی باعــث بهبــود 
یادگیــری در ســطوح فــردی، گروهــی و ســازمانی می شــود 
ــوآوری و عملکــرد ســازمان می شــود  کــه باعــث افزایــش ن
]27[. دلــدس و روترمــل2 )2004( بیــان کردنــد کــه بهبــود 

ــر توســعه محصــوالت جدیــد  یادگیــری تأثیــرات مثبتــی ب
و ســینکال3  باکــر   .]48[ دارد  ســازمان ها  در  نــوآوری  و 
)1999( بیــان داشــتند کــه بــا بهبــود و ارتقــای یادگیــری، 
ســازمان ها بهتــر می تواننــد محیــط بیرونــی خــود را بــرای 
ــه  ــه نتیج ــد ک ــل کنن ــه و تحلی ــد تجزی ــای جدی نوآوری ه

ــت ]7[. ــازمان اس ــوآوری در س ــاز ن آن زمینه س
این مقاله به دنبال بررسی چهار مورد زیر است:

1( تأثیــر TQM بــر یادگیــری ســازمانی و عملکــرد نــوآوری 
2( تأثیــر یادگیــری ســازمانی بــر عملکــرد نــوآوری 

3( بررســی نقــش میانجــی یادگیــری ســازمانی در ارتبــاط 
بیــن TQM و عملکــرد نــوآوری 

ــی  ــرای بررس ــده ب ــه ش ــدل ارائ ــل م ــه و تحلی 4( تجزی
تأثیــر TQM و یادگیــری ســازمانی بــر عملکــرد نــوآوری در 

ــان. ــزم اصفه ــرکت زم ش
ــات از روش  ــع آوری اطالع ــد از جم ــده بع ــه ش ــدل ارائ  م
پرســش نامه بــا اســتفاده از نرم افــزار Amos نســخه 18 

ــرد. ــرار می گی ــل ق ــه و تحلی ــورد تجزی م

2(پیشینهوچارچوبنظریتحقیق

بنــر و تاچمــن در تحقیقــات خــود بــه ایــن نتیجــه 
بــروز  بــرای  مانعــی  TQM نمی توانــد  رســیده اند کــه 

نــوآوری محســوب شــود ]9[. در تحقیقــی که فارســیجانی و 
نیســتانی بــرای بررســی یکپارچگــی بیــن مدیریــت کیفیــت 
ــر شــاخص عملکــرد کیفیــت  جامــع و مدیریــت فنــاوری ب
ــن نتیجــه رســیده اند کــه  ــه ای ــد ب ــوآوری انجــام داده ان و ن
ــای  ــرای عملکرده ــوی ب ــی ق ــدرت پیش بین TQM دارای ق

ــه رابطــه ی مشــخص  ــی هیچ گون کیفــی ســازمان اســت ول
و قابــل توجهــی بــا عملکردهــای نــوآوری نــدارد ]3[. طاهــا 
حســین و همــکاران در پژوهــش خــود تحــت عنــوان تأثیــر 
مدیریــت کیفیــت جامــع بــر نــوآوری در کشــورهای در حــال 
ــت  ــه مدیری ــد ک ــت یافتن ــه دس ــن نتیج ــه ای ــعه ب توس
ــت دارد. ــر مثب ــازمانی تأثی ــوآوری س ــر ن ــع ب ــت جام کیفی

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

بررســی رابطــه ی نــوآوری بــا یادگیــری ســازمانی و فرهنــگ 
ــد  ــت یافتن ــه دس ــن نتیج ــه ای ــرکت ب ــان 451 ش در می
ــازمان  ــوآوری در س ــاد ن ــر ایج ــازمانی ب ــری س ــه یادگی ک
اثــر گــذار اســت ]49[. بــارو )1993(، کیــم )1992( و 
ســوهال و موریســون )1995( بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه 
مدیریــت کیفــت جامــع و یادگیــری ســازمانی باعــث ایجــاد 
تیــم کاری و رویکــرد نظام منــد در ســازمان می شــوند 
 TQM ــه ــد ک ــان می کن ــارو )1993(  بی ]11[,]32[,]56[. ب

ــد  ــم دارن ــا ه ــاط جدا نشــدنی ب ــازمانی ارتب ــری س و یادگی
ــعه  ــد، توس ــرد نظام من ــود عملک ــث بهب ــاط باع ــن ارتب و ای
و بهبــود انجــام وظایــف و انتقــال دانــش جدیــد در ســطح 

ســازمان می شــود ]11[.

2-1(مدیریتکیفیتفراگیر
ــد  ــام ش ــه ی TQM انج ــه در زمین ــددی ک ــات متع تحقیق
ــه در  ــت ک ــده اس ــی از آن ش ــف گوناگون ــه تعاری ــر ب منج

ــود. ــاره می ش ــا اش ــدادی از آن ه ــه تع ــا ب اینج
ــود  ــازمانی، بهب ــگ س ــود فرهن ــرای بهب ــی ب TQM روش

ــتمر  ــود مس ــا و بهب ــه بخش ه ــان در هم ــارکت کارکن مش
ــه اهــداف ســازمان از طریــق کار  ــرای رســیدن ب کیفیــت ب

ــت ]42[. ــی اس تیم
 TQM ــه ــتند ک ــاد داش ــای )1996( اعتق ــس و لیندس ایوان
ــز  ــت، تمرک ــر کیفی ــه ب ــت ک ــی اس ــرد مدیریت ــک رویک ی
انعطاف پذیــری  و  کارایــی  بهبــود  هدفــش  و  می کنــد 

1. Barrow
2. Rothaermel and Deeds

3. Baker and Sinkula
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بــرای  مدیریتــی  رویکــرد  یــک   TQM سازمان هاســت. 
ــات  ــامل موضوع ــه ش ــت ک ــازمان اس ــرد س ــود عملک بهب

تکنیکــی و اخالقــی می شــود ]45[.
ــرد ســازمان ها  ــدا ک ــور پی ــه جهانی ســازی ظه ــی ک از زمان
بــه دنبــال بهبــود کیفیــت در محصــوالت و خدمــات خــود 
ــد.  ــره برده ان ــت از TQM به ــود کیفی ــرای بهب ــد و ب بودن
ــت  ــول مدیری ــرد اص ــورت کارب ــت به ص ــن اس TQM ممک

کیفیــت )در( تمــام جنبه هــا و ســطوح ســازمانی را توصیــف 
کنــد ]16[. بهبــود کیفیــت محصــوالت و خدمــات یکــی از 
ــع  ــازمان ها و جوام ــت س ــرای موفقی ــی ب ــای اساس پایه ه
هســتند و ســازمان هایی کــه در صــدد بهبــود کیفیــت 
باشــند از برنامه هــای بهبــود مســتمر زیــادی اســتفاده 
اخیــراً  و   TQM آن هــا  برجســته ترین  کــه  می کننــد، 
ــان  ــان بی ــادی از محقق ــداد زی شــش سیگماســت ]70[. تع
کرده انــد کــه راهبــرد TQM، پتانســیل اســتفاده از ابزارهــا 

ــه  ــت یابی ب ــرکت ها و دس ــری در ش ــرورش یادگی ــرای پ ب
ــت  ــتفاده از مدیری ــا اس ــرکت ها ب ــی ش مزیت هــای رقابت

ــت ]37[, ]65[. ــر اس ــت فراگی کیفی
تحقیقــات مختلفــی کــه در زمینــه ی TQM انجام شــده برای 
ارزیابــی TQM ابعــاد مختلفــی ماننــد رهبــری، برنامه ریــزی 
راهبــردی، تمرکــز بــر مشــتریان، تجزیــه و تحلیــل و فنــاوری 
اطالعــات، مدیریــت افــراد و مدیریــت فراینــد را مورد بررســی 
قــرار داده اســت ]46[. هنــگام اجــرای اولیــه TQM مدیریــت 
ارشــد بایــد نقــش رهبــر را بــر عهــده بگیــرد و تعهــد باالیــی 
ــت  ــت مدیری ــر حمای را از خــود نشــان دهــد ]TQM .]33 ب
ارشــد و تأکیــد بــر مشــارکت کارکنــان در ارتبــاط بــا بهبــود 

مســتمر تمرکــز می کنــد ]67[.
ــر  ــده، ب ــام ش ــورد TQM انج ــه در م ــی ک ــتر تحقیقات بیش
چهــار بعــد از TQM اتفــاق نظــر دارنــد کــه در جــدول )1(

ــده اند. ــرح داده ش ــه ش ــورت خالص به ص

حمایتمدیریتارشد)رهبری(
 TQM دل )1999( بیــان کــرد کــه مســئولیت مدیریــت ارشــد در ایجــاد محیــط ســازمانی، ارزش هــا و رفتــار در ســازمانی کــه
در آن اجــرا می شــود بســیار مهــم اســت ]16[. اوکلنــد )1993( بــر اهمیــت تعهــد مدیریــت ارشــد بــرای موفقیــت و ارتقــای 
بهــره وری و کارایــی کســب و کار تأکیــد کــرد. او همچنیــن بیــان کــرد کــه TQM بایــد بــه طــور صادقانــه در تمــام ســازمان 

اجــرا شــود و اجــرای آن  بایــد از مدیریــت ارشــد ســازمان شــروع شــود ]41[.

مشارکتکارکنان
به منظور تضمین اینکه راهبرد کیفیت به صورت موفق اجرا شود، باید هر فرد نسبت به رضایت مندی مشتریان و بهبود مستمر 

کیفیت تعهد داشته باشد. شیبا و همکاران )1993(، عقیده داشتند که هر فرد در سازمان باید به منظور بهبود راه هایی که از 
طریق آن وظایف خود را انجام می دهد و جلب رضایت مشتریان بسیج شود ]52[.

بهبودمستمر

دمینگ )1986(، 14 دستور العمل برای مدیران ارائه کرد که یکی از آن ها بهبود مستمر است. سیستم تولیدی و خدمات 
می تواند به صورت مستمر کیفیت و بهره وری خود را افزایش دهد و بنابراین به صورت مستمر هزینه ها کاهش می یابد. همچنین 
دمینگ بر استفاده از چرخه های بهبود مانند چرخه شوهارت و دمینگ تاکید داشت ]21[. شیبا و همکاران )1993( معتقد بودند 

که هرفعالیت می تواند بهبود یابد در صورتی که شرایط زیر را داشته باشد:
•     برنامه ی نظام مند برای بهبود

•     درک فعالیت های کنونی
•     برنامه ریزی واجرای راه حل ها

•     تجزیه و تحلیل نتایج و علت آن ها و اجرای دوباره چرخه بهبود ]52[.

تمرکزبرمشتریان

تمرکز بر مشتری شامل ایجاد ارتباط بین نیاز های مشتریان، رضایت مشتری و فرایند های داخل سازمان است ]58[.
 بسیاری از محققان تمرکز بر مشتریان را یکی از مهم ترین قسمت های TQM می دانند.

ایونز ولندزی )1996( بر اهمیت تمرکز بر مشتریان تاکید کرده اند 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 دوره های بلند مدت و به 

دست آوردن سهم بازار ]21[.

TQMجدول1:ابعادموردتوافقمحققاندر

2-2(یادگیریسازمانی
کــرت و مــارچ در 1963 بــرای نخســتین بــار عبــارت 
آنــان معتقــد  بــه کار گرفتنــد.  را  یادگیــری ســازمانی 
بودندکــه تــالش ســازمان ها در پاســخ بــه تغییــر ات 
محیطــی، جهــت تطابــق اهــداف ســازمان بــا شــرایط 
جدیــد بــه کنــکاش بــرای یافتــن رویه هایــی کــه ســازمان 
ــد،  ــاری می کن ــتر ی ــی بیش ــه اثربخش ــیدن ب ــرای رس را ب

.]2[ می شــود  منجــر 

آرجریــس و شــون یادگیــری ســازمانی را به عنــوان فراینــد 
کشــف و اصــالح خطــا معرفــی می نماینــد و عقیــده دارنــد 
ــه  ــه هم ــی اســت ک ــی توانای ــازمانی نوع ــری س ــه یادگی ک
ســازمان ها بایــد آن را دریابنــد و توســعه دهنــد زیــرا 
هــر قــدر ســازمانی در امــر یادگیــری پیشــرو باشــد بهتــر 
ــالح  ــد و اص ــخیص ده ــود را تش ــای خ ــد خطاه می توان

ــد ]5[. کن
ــه اشــاره  ــده ای اســت ک ــد پیچی ــری ســازمانی فراین یادگی
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ــیل الزم  ــته و دارای پتانس ــد داش ــش جدی ــعه ی دان ــه توس ب
ــار در ســازمان اســت ]54[. ــر رفت ــرای تغیی ب

هابــر فراینــد یادگیــری ســازمانی را شــامل چهار مرحلــه ی زیر 
ــد: می دان

1( شناسایی نیازهای دانشی،
2( مبادله و نشردانش،

3( افزوده شدن دانش به سیستم های دانشی فعلی،
4( نهادینه سازی دانش.

وی بیــان مــی دارد کــه ایــن مراحــل لزومــاً پی در پــی 
.]26[ نیســتند 

ــق،  ــا از خل ــد پوی ــک فراین ــوان ی ــازمانی را می ت ــری س یادگی
کســب و جمــع آوری دانــش به منظــور توســعه ی منابــع کــه به 
عملکــرد بهتــر ســازمان منجر می شــود، دانســت. بــرای مطالعه 
ــازمانی و  ــری س ــگ یادگی ــد فرهن ــازمانی دو بع ــری س یادگی
راهبــرد یادگیــری ســازمانی در نظــر گرفتــه می شــود. راهبــرد 
ــد  ــری )ســازمانی( بای ــری )ســازمانی( و فرهنــگ یادگی یادگی

ــا محیــط ســازمان باشــند ]15[. ســنگه1  ــق و ســازگار ب مطاب
)1990( یادگیــری ســازمانی را به عنــوان آزمــون مــداوم تجربــه 
و تبدیــل بــه دانــش در کل ســطوح ســازمانی می دانــد و اعتقاد 
دارد کــه یادگیــری ســازمانی باعــث ایجــاد تعــادل بیــن دانــش 
ــای  ــی و فعالیت ه ــط خارج ــده از محی ــب ش ــازمانی کس س
ســازمان شــده، موجــب ایجــاد تعــادل بیــن محیــط رقابتــی 
ــود ]51[.  ــازمانی می ش ــای س ــازمان و فعالیت ه ــای س و پوی
جونــز )2000( تأکیــد می کنــد کــه یادگیــری ســازمانی 
بــرای ســازمان ها اهمیــت دارد و آن را به عنــوان فراینــدی 
کــه مدیــران از طریــق آن ســعی در بهبــود توانایی هــای افــراد 
ســازمان به منظــور درک بهتــر و مدیریــت ســازمان و محیــط 
ــوان  ــازمانی به عن ــری س ــد ]29[. یادگی ــان می کن ــد، بی دارن
یــک فراینــد پویــا کــه بــر اســاس دانــش اســت دیــده می شــود 
ــه در  ــت ک ــا اس ــف فعالیت ه ــطوح مختل ــان س ــه در می ک
میــان ســطوح فــردی، گروهــی و ســازمانی در حــال حرکــت 
ــری  ــای یادگی ــد پوی می باشــد. شــکل )1( نشــان دهنده فراین

ســازمانی اســت.

فردي گروهي سازماني

دانش فردي دانش جعمي

سطح یادگیري

مراحل یادگیري
کسب انتقال یکپارچگي

سطحیادگیری

مراحلیادگیری

فردی گروهی سازمانی

کسب انتقال یکپارچگی

دانشفردی دانشجمعی

شکل1:فرایندپویاییادگیریسازمانی]43[

گاروان تأکیــد می کنــد کــه فرهنــگ یادگیــری و ســاختار 
یادگیــری دو عنصــر اساســی در ایجاد یادگیری ســازمانی هســتند 
ــدی  ــای کلی ــامل مؤلفه ه ــازمانی ش ــری س ــد یادگی ]23[. فراین

اســت، ماننــد فرایندهــای پشــتیبانی دانــش بهــره وری، که شــامل 
ــش  ــاد دان ــعه و ایج ــازی، توس ــات، همگون س جســتجوی اطالع

ــود ]63[. ــات می ش ــوالت و خدم ــد در محص جدی

مفهــوم یادگیــری ســازمانی نــه تنهــا مــورد توجــه محققــان 
ــاوران و  ــه مش ــه، بلک ــرار گرفت ــف ق ــته های مختل در رش
مدیــران در ســازمان ها بــه خاطــر اینکــه یادگیــری ســازمانی 
باعــث ایجــاد بینشــی بــرای شــرایط نامشــخص و در حــال 
تغییــر می شــود، آن را مــورد توجــه قــرار داده انــد ]4[,]14[.

1. Senge
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2-3(عملکردنوآوری
نــوآوری را به عنــوان اتخــاذ یــک ایــده یــا رفتــار مربــوط بــه 
ــا  ــی و برنامه ه ــتگاه، خط مش ــت، دس ــول، خدم ــک محص ی
ــه  ــرار گرفت ــرش ســازمان ق ــورد پذی ــد اســت و م کــه جدی
ــدی  ــد فراین ــوآوری را بای ــد ]17[. ن ــت، در نظرمی گیرن اس
ــرق  ــش الزم از ط ــب دان ــو، کس ــده ی ن ــرح ای ــامل ط ش
مختلــف، تبدیــل ایــده و دانــش یــا فنــاوری بــه محصــول یــا 
ــازار )مشــتری( و پذیــرش  ــه ب ــه آن ب ــد و ارائ خدمــت جدی
آن از ســوی مشــتری دانســت ]1[. نورایــی وگوالتــی )1996( 
نــوآوری را شــامل هــر خط مشــی، ســاختار، روش یــا فراینــد، 
محصــول و یــا فرصت هــای بــازار می داننــد کــه مدیــر واحــد 
نــوآوری آن هــا را درک کــرده و بــه نظــرش جدیــد می آیــد 
]39[.زالتمــن و همــکاران )1973( نــوآوری را به عنــوان هــر 

ایــده، عمــل و یــا مــواد مصنوعــی کــه توســط واحــد مربــوط 
ــد ]68[. ــود  می دانن ــوب می ش ــد محس درک و جدی

بــا در نظــر گرفتــن فشــار رقابتــی حاکــم بــر بــازار، 
اندازه گیــری عملکــرد نــوآوری از اهمیــت خاصــی برخــوردار 
شــاخص های  نیازمنــد  کاربــران  و  محققیــن  و  اســت 
ــتند و  ــوآوری هس ــرد ن ــه ی عملک ــرای مطالع ــبی ب مناس

ــرد  ــن عملک ــت بی ــاط مثب ــده ارتب ــام ش ــات انج در تحقیق
نــوآوری و عملکــرد ســازمان اثبــات شــده اســت ]66[,]57[.

الگــره و همــکاران )2006( عملکــرد نــوآوری را شــامل 
کارایــی و اثربخشــی می داننــد. اثربخشــی بــه میــزان موفقیــت 
نــوآوری و کارایــی بــه معنــی تالشــی اســت کــه بایــد صــرف 
ــور  ــود ]4[. به ط ــل ش ــر حاص ــورد نظ ــت م ــا موفقی ــود ت ش
ــه  ــورد توج ــد م ــوآوری از دو بع ــرد ن ــی عملک ــی ارزیاب کل
ــر  ــوآوری ب ــرد ن ــی عملک ــد اول ارزیاب ــرد. در بع ــرا می گی ق
ــازمان ها  ــوآوری در س ــتاوردهای ن ــه و دس ــنجش نتیج س
تمرکــز دارد و ازشــاخص هایی ماننــد ســود اقتصــادی 
ــد  ــات جدی ــا خدم ــداد محصــوالت ی ــوآوری، تع ناشــی از ن
ــوآوری  ــت ن ــه ظرفی ــد دوم ب ــود. در بع ــتفاده می ش و ... اس
توجــه می شــود، ظرفیــت نــوآوری عبــارت اســت از قابلیــت 

ــوآوری ]1[.  ــام ن ــرای انج ــازمان ب ــی س و آمادگ
جیمنــز و همــکاران شــاخص های عملکــرد نــوآوری را 
ــوآوری در  ــامل ن ــه ش ــد ک ــروه تقســیم می کنن ــه ســه گ ب
ــور اداری،  ــوآوری در ام ــد و ن ــوآوری در فراین ــول، ن محص
اســت. در شــکل )2( برخــی از شــاخص های ایــن ســه 

ــت ]28[. ــده اس ــه ش ــروه ارائ گ

شاخص هاي عملکرد 
نوآوري

نوآوري در محصول  نوآوري در فرآیند نوآوري در امور اداري

تمایل براي 
ومعرفي نظام 
هاي مدیریتي 

جدید

تعداد 
محصوالت با 
خدمات جدید 

ارائه شده

تمایل براي 
معرفي 

محصوالت یا 
خدمات جدید

تاش براي 
نوآوري بر حسب 
نفر ساعت، تیم 

هاوآموزش

تعداد تغییرات 
در فرآیند 
معرفي شده

تمایل براي 
معرفي فرآیند 

جدید

واکنش سریع 
نسبت به 

معرفي فرآیند 
هاي جدید رقبا

برخورداري از 
نظامهاي نوین 

مدیریتي

جستجو براي 
نظام هاي 

مدیریتي جدید

شاخصهایعملکردنوآوری

نوآوریدرمحصولنوآوریدرفرایندنوآوریدراموراداری

تمایلبرای
معرفینظامهای
مدیریتیجدید

جستجوبرای
نظامهای
مدیریتی
جدید

برخورداریاز
نظامهاینوین

مدیریتی

واکنشسریع
نسبتبهمعرفی
فرایندهای
جدیدرقبا

تمایلبرای
معرفیفرایند

جدید

تعدادتغییرات
درفرایند
معرفیشده

تالشبرای
نوآوریبرحسب
نفرساعت،تیمها

وآموزش

تمایلبرای
معرفی

محصوالتیا
خدماتجدید

تعداد
محصوالتبا
خدماتجدید
ارائهشده

شکل2:شاخصهایعملکردنوآوری]28[

2-4(مدیریتکیفیتفراگیرویادگیریسازمانی
محققــان بســیاری از طریــق کار تیمــی، رویکــرد سیســتمی، 
ــازمان  ــری در س ــی یادگی ــط و توانای ــا محی ــرد ب ــق ف تطاب
ــری  ــر و یادگی ــت فراگی ــت کیفی ــن مدیری ــاط بی ــه ارتب ب
ــت  ــان داش ــارو )1993( بی ــد ]11[. ب ــی بردن ــازمانی پ س
کــه بیــن مدیریــت کیفیــت فراگیــر و یادگیــری ســازمانی 
ــریح  ــا تش ــود دارد. او ب ــی وج ــر و ذات ــاط جدایی ناپذی ارتب
ــع  ــد از موض ــتم و فراین ــول و سیس ــت و معل ــه ی عل رابط

ــن دو رابطــه  ــود کــه ای خــود پشــتیبانی نمــود و متعقــد ب
ــه  ــف خــود را ب ــه وظای ــد ک ــازه می دهن ــازمان ها اج ــه س ب
صــورت نظام منــد در جهــت توســعه و اجــرای بینش هــای 
جدیــد و انتقــال دانــش جدیــد از طریــق ســازماندهی انجــام 

ــد ]59[. دهن
ــه  ــه مرحل ــامل س ــت را ش ــش کیفی ــنگه )1994( جنب س
فراگیــر،  کیفیــت  مدیریــت  اول  مرحلــه ی  می دانــد: 
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مرحلــه ی دوم انعطاف پذیــری درون ســازمان بــرای رســیدن 
ــه ی ســوم  ــا و مرحل ــرد پوی ــه سیســتم گســترده ی عملک ب

ــازمان ]50[. ــری در س ــدن یادگی ــه ش نهادین
تئرزوســکی و همــکاران )2000( بیــان می کننــد کــه 
مدیریــت کیفیــت فراگیــر و یادگیــری ســازمانی دارای 
ــود  ــه بهب ــد ب ــازمان نیازمن ــتند. س ــه هس ــه ی دوطرف رابط
ــت  ــت کیفی ــزای مدیری ــی از اج ــه یک ــت ک ــتمر اس مس
فراگیــر بــوده و بهبــود مســتمر موجــب یادگیــری ســازمانی 
ــه موفقیــت  ــاد داشــتند ک ــا اعتق ــن آن ه می شــود. همچنی
TQM منــوط بــه توانایــی ســازمان بــرای یادگیــری، جــذب 

ــر  ــا در سراس ــرای آن ه ــرات و اج ــی تغیی ــال مفهوم و اعم
 TQM کــه کــرد  بیــان  مارکــر   .]61[ اســت  ســازمان 
می توانــد محیطــی بــرای یادگیــری ســازمانی فراهــم کنــد 

.]36[

ســوهال و موریســون )1995( اعتقــاد داشــتند کــه برخــی از 
اصــول یادگیــری ســازمانی ماننــد آزمایــش بــا رویکردهــای 
ــت  ــت کیفی ــش توســط اصــول مدیری ــال دان ــد و انتق جدی
ــد  ــه فراین ــرای اینک ــوند ]56[. ب ــر درک می ش ــر بهت فراگی
ــری در  ــد یادگی ــت فراین ــاز اس ــود، نی ــام ش ــود انج بهب
ــر صــورت  ــرای تغیی ــی ب ــوان عامل برخــی از مراحــل به عن

ــرد ]13[. پذی

پــول )2000( متعقــد اســت کــه اصــول TQM در فرهنــگ 
ــری  ــود یادگی ــث بهب ــگ TQM باع ــد فرهن ــی مانن حمایت
ــت برخــی  ــگ TQM باعــث تقوی ســازمانی می شــود. فرهن
ــث  ــه باع ــت ک ــی اس ــت و رفتارهای ــای مدیری از فعالیت ه
گارویــن   .]44[ می شــود  ســازمانی  یادگیــری  تقویــت 
بیــان می کنــد کــه اگــر TQM یــک فلســفه ی عملــی 
ــد  ــا مانن ــه ای از تکنیک ه ــتمر و مجموع ــود مس ــد بهب مانن
چرخــه PDCA باشــد می توانــد وســیله ای بــرای یادگیــری 

ــد ]35[. ــازمانی باش س
2-5(یادگیریسازمانیوعملکردنوآوری

ــری ســازمانی  ــه یادگی ــی ب ــات مدیریت ــات و تحقیق در ادبی
مزیــت  بهبــود  در  مهــم  عوامــل  به عنــوان  نــوآوری  و 
ــی  ــت ]6[,]12[. برخ ــده اس ــد ش ــازمان ها تأکی ــی س رقابت
ــه  ــازمانی ک ــش س ــه دان ــد ک ــان داده ان ــات نش از تحقیق
خروجــی یادگیــری ســازمانی اســت از عوامــل مهــم نــوآوری 

.]34[،]18[ می شــود  محســوب  ســازمان ها  در 

نونــاکا )1994( معتقــد اســت نــوآوری هنگامــی رخ می دهد 
کــه کارکنــان بــه تهســیم دانــش خــود بــا ســازمان بپردازند 
و ایــن تهســیم دانــش زمانــی امکان پذیــر اســت کــه بینــش 
و شــناخت مشــترکی بیــن افــراد و ســازمان از طریــق 
ــارت  ــد. به عب ــده باش ــود آم ــه وج ــازمانی ب ــری س یادگی
ــال  ــری ســازمانی باعــث توســعه، کســب، انتق دیگــر یادگی
ــود  ــه موجــب بهب ــد اســت ک ــش جدی ــرداری از دان و بهره ب
ــه مقایســه  ــه ب ــی ک ــوآوری می شــود ]40[. فورســتر زمان ن
ــرای  ــوآوری ب ــای ن ــه از تیم ه ــودرو ک ــده خ دو تولیدکنن
ــه  ــت ب ــد، می پرداخ ــتفاده می کردن ــا اس ــش هزینه ه کاه
ــرد  ــی ب ــوآوری پ ــازمانی و ن ــری س ــن یادگی ــه ی بی رابط
]22[. همچنیــن یانــگ و همــکاران در ســه شــرکت تولیــدی 

ــری  ــر یادگی ــه تأثی ــد ب ــرار داده بودن ــه ق ــورد مطالع ــه م ک
ــد ]65[. ــوآوری پــی بردن ــر ن ســازمانی ب

2-6(مدیریتکیفیتفراگیروعملکردنوآوری
ــده  ــان دهن ــات نش ــی از مطالع ــه برخ ــود ک ــن وج ــا ای ب
ــوآوری  ــر و ن ــت فراگی ــت مدیری ــن کیفی ــی بی ــه منف رابط
اســت ]62[. برخــی اســتدالل می کننــد کــه TQM بــا 
اصــول نــوآوری ســازگار اســت و TQM را ایجــاد سیســتمی 
ــترش  ــه گس ــر ب ــه منج ــد ک ــی می دانن ــازمانی و فرهنگ س
نشــان  پیشــین  تجربــی  مطالعــات  نــوآوری می شــود. 
ــوآوری  ــرفت ن ــر پیش ــی ب ــر مثبت ــه TQM اث ــد ک می ده
دارد ]31[. گاستافســون و هانــدت )1995( مشــاهده کردنــد 
کــه اصولــی از TQM ماننــد تمرکــز بــر مشــتری، مدیریــت/

رهبــری، تمرکــز بــر کیفیــت، تمرکــز کارکنــان، تمرکــز بــر 
ــرای موفقیــت  فرایندهــا و بهبــود مســتمر عامــل حیاتــی ب
نــوآوری در ســازمان بوده انــد ]25[. پراجــو و ســوهال 
ــوآور  ــرد ن ــع و عملک ــت جام ــت کیفی ــن مدیری ــه بی رابط
ــب  ــه TQM موج ــد ک ــان دادن ــرده و نش ــایی ک را شناس
ــز  ــد تمرک ــرای فراین ــود ]46[. اج ــوآوری می ش ــش ن افزای
ــای  ــر نیازه ــتمری ب ــات مس ــامل تحقیق ــتری ش ــر مش ب
ــعه  ــازمان و توس ــعه س ــه ی توس ــه زمین ــت ک ــتری اس مش
ــتمر  ــود مس ــای بهب ــد . ارتق ــم می کن ــوالت را فراه محص
ــی  ــه ارزیاب ــازمان ب ــای س ــویق اعض ــب تش ــد موج می توان
ــورد چگونگــی ســازماندهی و اجــرای  ــا در م ــه آن ه خالقان



TQ
M

ت فراگیر 
ت کیفی

بررسی و تحلیل تاثیر مدیری

70

ت
ت استاندارد و کیفی

فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال چهارم- شماره های 4و1 - پیاپی 10-11 - زمستان 1392و بهار 1393

وظایفشــان شــود ]30[. در نهایــت بــا اینکــه TQM مســتقیماً 
ــوآوری در ســازمان ها تأثیــر می گــذارد، تعهــد  ــر عملکــرد ن ب
مدیــران عالــی و مشــارکت فعــال کارکنــان نیــز بــر موفقیــت 
نــوآوری ســازمانی بســیار مهــم اســت ]46[. مدیریــت کیفیــت 
ــوآوری اســت  ــه و اساســی مهــم در توســعه ی ن ــه تنهــا پای ن
بلکــه کاتالیــزوری حیاتــی در فراینــد نــوآوری محســوب 
ــان  ــیاری از محقق ــات بس ــوع مطالع ــود ]38[. در مجم می ش
در مدیریــت نــوآوری نشــان می دهنــد کــه زمینه هــای 
ــت  ــت کیفی ــا مدیری ــط ب ــابه و مرتب ــوآوری مش ــت ن مدیری
فراگیــر اســت. موفقیــت TQM نیــاز بــه ایجــاد فرهنگــی بــر 
پایــه اعتمــاد و بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش دارد ]60[,]62[. 
هــدف از یادگیــری ســازمانی ایجــاد اعتمــاد متقابــل و 
فرهنــگ بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش در ســازمان اســت کــه 
واســطه های مؤثــری بــرای TQM و بهبــود در نــوآوری اســت. 
دیــدگاه مبتنــی بــر دانــش، ســازمان ها را بــه دانــش آفرینــی 

ــت  ــت هدای ــت کیفی ــق مدیری ــان از طری ــود عملکردش و بهب
می کنــد. بنابرایــن ارائــه مقدمــه ای از TQM از ســوی مدیــران 
ــرای ســازمان و  ــی ب ــروی محرک ــد نی ــی ســازمان می توان عال
ــری  ــه یادگی ــد. در نتیج ــازمانی باش ــری س ــترش یادگی گس
ســازمانی یــک متغییر واســطه بیــن TQM و عملکرد نــوآوری 
در ســازمان اســت. برخــی از ابعــاد مدیریــت کیفیــت فراگیــر 
و نــوآوری مشــابه هســتند. بــرای نمونــه، بهبــود مســتمر یــک 
مشــخصه ویــژه از مدیریــت کیفیــت فراگیــر و نــوآوری اســت. 
ــه  ــازمان هایی ک ــه س ــت ک ــی از آن اس ــترک حاک ــاد مش ابع
مدیریــت کیفیــت فراگیــر را بــه خوبــی اجــرا کرده انــد بیشــتر 
ــه  ــد، در زمین ــام نداده ان ــن کار را انج ــه ای ــازمان هایی ک از س
نــوآوری رشــد می کننــد. مدیریــت کیفیــت فراگیــر می توانــد 
به عنــوان ابــزاری مفیــد در جهــت نــوآوری ســازمان ها بــه کار 
رود ]1[. در شــکل )3( رابطــه میــان نــوآوری و مدیریــت 

ــر نشــان داده شــده اســت ]53[. کیفیــت فراگی

 رهبري ومدیریت ارشد 

 مشتري محوري

 روابط کارکنان

 ارتباط با تامین کنندگان

 رقبا

ارتباطي–سیستم اطالعاتي   

 مدیریت تولید وفرآیند

 نوآوري

شکل3:رابطهمیاننوآوریومدیریتکیفیتفراگیر]53[ 

3(روششناسیپژوهش

شــکل )4( مــدل مفهومــی ایــن پژوهــش را نشــان میدهــد. 
ــت،  ــده اس ــان داده ش ــکل نش ــن ش ــه در ای ــه ک همانگون
ــت  ــامل حمای ــه ش ــع ک ــت جام ــت کیفی ــل مدیری عوام
ــتمر و  ــود مس ــان، بهب ــارکت کارکن ــد، مش ــت ارش مدیری
تمرکــز بــر مشــتریان از جملــه عواملــی هســتند کــه در این 
پژوهــش تأثیــر آن هــا بــر عملکــرد نــوآوری مــورد بررســی 

ــرار میگیــرد. یادگیــری ســازمانی به عنــوان یــک متغیــر  ق
میانجــی در نظــر گرفتــه شــده اســت، بدیــن ترتیــب کــه در 
ــن پژوهــش فــرض شــده کــه مدیریــت  مــدل مفهومــی ای
کیفیــت جامــع عالوه بــر اینکــه به طــور مســتقیم بــر 
ــازمانی  ــری س ــر یادگی ــذارد ب ــر میگ ــوآوری اث ــرد ن عملک
نیــز تأثیــر گذاشــته کــه یادگیــری ســازمانی نیــز عملکــرد 

ــد.   ــرار میده ــر ق ــوآوری را تحــت تأثی ن

TQM

یادگیري 
سازماني

عملکرد نوآوري

حمایت مدیریت ارشد

فرهنگ یادگیرياستراتژي یادگیري

نوآوري سازماني

نوآوري در فرایند

نوآوري در محصول 
وخدمات

تمرکز بر مشتریان

مشارکت کارکنان

بهبود مستمر

H1

H2 H3

H4حمایت مدیریت ارشد

مشارکت کارکنان

بهبود مستمر
تمرکز بر مشتریان

فرهنگ یادگیری راهبرد یادگیری

نوآوری در محصول و خدمات

نوآوری در فرایند

نوآوری سازمانی

عملکرد 
نوآوری

یادگیری 
سازمانی

شکل4:الگویمفهومیتحقیق

رهبریومدیریتارشد
مشتریمحوری
روابطکارکنان

ارتباطباتأمینکنندگان
رقبا

سیستماطالعاتی-ارتباطی
مدیریتتولیدوفرایند

نوآوری
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بــا توجــه بــه مــدل مفهومــی پژوهــش، فرضیه هــای آن بــه 
شــرح زیــر اســت:

•TQM: H1 تأثیر معناداری بر عملکرد نوآوری دارد.

•TQM : H2 تأثیر معناداری بر یادگیری سازمانی دارد.

•: H3 یادگیــری ســازمانی تأثیــر معنــا داری بــر عملکــرد 

دارد. نوآوری 
•H4 :یادگیری سازمانی نقش میانجی در رابطه بین تأثیر 

TQM بر عملکرد نوآوری دارد.

ــردي  ــق کارب ــي تحقی ــدف، نوع ــر ه ــه از نظ ــن مطالع ای
از شــاخه توســعهاي و از لحــاظ روش و ماهیــت جــزء 
ــش  ــن پژوه ــت. در ای ــي اس ــي- پیمایش ــات توصیف تحقیق
ــات موضــوع  ــهاي، ادبی ــع کتابخان ــا اســتفاده از مناب ــدا ب ابت
ــق  ــاي تحقی ــپس متغیره ــت، س ــرار گرف ــی ق ــورد بررس م
از طریــق پرســش نامه 41 ســؤالی بــا طیــف پنچ تایــی 
ــاري  ــرار گرفتنــد. جامعــه آم لیکــرت مــورد اندازه گیــري ق
ــان  ــزم اصفه ــرکت زم ــان ش ــه کارکن ــش کلی ــن پژوه ای
هســتند. حجــم جامعــه تقریبــاً 140 نفر اســت. بــرای تعیین 

  t =1/96 ــا ــران ب ــول کوک ــه فرم ــا توجــه ب ــه ب حجــم نمون
d=0/1 و بیشــینه واریانــس بیــن متغیرهــای پژوهــش، 

برابــر87 نفــر به دســت آمــد. در مجمــوع 100 پرســش نامه 
ــه  ــام گرفت ــای انج ــا تالش ه ــع و ب ــاری توزی ــه آم در جامع
ایــن  تحلیل هــاي  و  شــد  جمــع آوري  پرســش نامه   93
ــه  ــورت گرفت ــه ص ــخ هاي حاصل ــاي پاس ــر مبن ــش ب پژوه
اســت. بــرای تعییــن روایــی پرســش نامه از نظــرات اســاتید 
ــا  ــه ب ــزم ک ــان شــرکت زم ــران و کارشناس دانشــگاه و مدی
ــه  ــا توج ــه ب ــده ک ــتفاده ش ــتند اس ــنایی داش ــوع آش موض
ــد  ــش نامه تأیی ــی پرس ــده روای ــع آوری ش ــرات جم ــه نظ ب
گردیــد. بــرای پایایــی پرســش نامه از آلفــای کرونبــاخ 
اســتفاده شــد کــه نتایــج آلفــای کرونبــاخ بــرای هــر یــک 
ــده  ــه ش ــدول )2( ارائ ــنجش در ج ــورد س ــای م از مؤلفهه
ــدول  ــده در ج ــه ش ــات ارائ ــه اطالع ــه ک ــت. همانگون اس
)2( نیــز نشــان میدهــد، نتایــج آلفــای کرونبــاخ حاکــی از 

ــت.  ــش نامه اس ــب پرس ــی مناس پایای

آلفایکرونباخمؤلفهموردسنجشردیف

0/82حمایت مدیریت ارشد1

0/79مشارکت کارکنان2

0/78بهبود مستمر3

0/84تمرکز بر مشتریان4

0/80فرهنگ یادگیری5

0/75راهبرد یادگیری6

0/91نوآوری در محصول وخدمات7

0/89نوآوری محصول8

0/85نوآوری فرآیند9

جدول2:آلفایکرونباخمؤلفههایموردسنجش

ــا اســتفاده از نــرم افزارهــای  تجزیــه و تحلیــل هــای الزم ب
Spss ویرایــش 19 و Amos ویرایــش 18 انجام شــده اســت.

4(یافتهها

بعــد از اطمینــان از وجــود روایــی و پایایــی در شــاخص های 
ــای  ــق و فرضیه ه ــدل تحقی ــون م ــه آزم ــرد آوری شــده ب گ
تحقیــق پرداختــه شــد. در ایــن تحقیــق از روش مدل ســازی 
معــادالت ســاختاری بــرای آزمــون مــدل اندازه گیــری 

ــر  تأثیــر مدیریــت کیفیــت فراگیــر و یادگیــری ســازمانی ب
ــای  ــون فرضیه ه ــرای آزم ــن ب ــوآوری و همچنی ــرد ن عملک
ــادالت  ــازی مع ــت. در مدل س ــده اس ــتفاده ش ــق اس تحقی
ــز  ــکار تمای ــان و آش ــر پنه ــروه متغی ــن دو گ ــاختاری بی س
ــد  ــه از چن ــری اســت ک ــان، متغی ــر پنه ــود دارد. متغی وج
متغیــر آشــکار بــه وجــود می آیــد ]24[. بــا توجــه بــه مــدل 
مفهومــی، ایــن تحقیــق دارای نــه متغیــر آشــکار اســت کــه 
ــت  ــت کیفی ــه مدیری ــان( از جمل ــر پنه ــوم )متغی ســه مفه
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فصل نامه علمی- ترویجی مدیری
سال چهارم- شماره های 4و1 - پیاپی 10-11 - زمستان 1392و بهار 1393

فراگیــر (TQM)، یادگیــری ســازمانی و عملکــرد نــوآوری را 
ــای  ــدل، از معیاره ــرازش م ــرای ب ــد. ب ــری می کنن اندازه گی
ــود  ــاختاری وج ــادالت س ــازی مع ــه در مدل س ــی ک برازش
دارد اســتفاده شــده اســت. معیارهــای بــرازش نشــان 
دهنــده ایــن اســت کــه آیــا مــدل بازنمایــی شــده توســط 

ــا  ــد ی ــد می کن ــق را تأیی ــری تحقی ــدل اندازه گی ــا، م داده ه
خیــر. در جــدول )3( شــاخص های بــرازش و بــرازش قابــل 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــش م ــن پژوه ــه در ای ــا ک ــول آن ه قب

ــت. ــده اس ــه ش ــد ارائ گرفته ان

برازشقابلقبولاختصارنامشاخص

GFIGFI>%90شاخص نیکویی برازش

AGFIAGFI>%90شاخص نیکویی برازش اصالح شده

NFINFI>%90شاخص برازش هنجار شده

<RMSEARMSEA10%ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

بین 1 تاCMIN/ df3کای اسکور بهنجار شده به در جه آزادی

جدول3:شاخصهایبرازشوبرازشقابلقبول

اندازهگیــری الگویهــای آزمــون و بــرآورد )1-4
تأییــدی( عاملــی )الگویهــای

پــس از جمــع آوری اطالعــات جهــت مشــخص کــردن اینکــه 
ــه  ــا چ ــاهده( ت ــای مش ــری )متغیره ــاخص های اندازهگی ش
ــول  ــل قب ــان قاب ــای پنه ــنجش متغیره ــرای س ــدازهای ب ان

هســتند، الزم اســت ابتــدا کلیــه متغیرهــای مشــاهده کــه 
ــزا  ــور مج ــد به ط ــان میباش ــای پنه ــه متغیره ــوط ب مرب
مــورد آزمــون قــرار  گیرنــد ]24[. شــاخص های کلــی بــرازش 
ــا  ــی تأییــدی( ب ــرای الگوهــای اندازه گیــری )تحلیــل عامل ب
اســتفاده از نرم افــزار Amos18 در جــدول )4( آمــده اســت.

CMIN/ dfPGFIAGFINFIRMSEمتغیرمشاهده

1.310.5730.9010.9000.9830.001حمایت مدیریت ارشد

2.450.7030.9450.9210.9320.002مشارکت کارکنان

2.050.6250.9180.9510.9340.003بهبود مستمر

1.440.7320.9080.9320.9580.000تمرکز بر مشتریان

2.450.8210.9120.9060.9420.004فرهنگ یادگیری

2.010.8860.9090.9710.9510.000استراتژی یادگیری

نوآوری در محصول 
1.490.5090.9270.9150.9360.006وخدمات

2.080.8700.9410.9010.9110.002نوآوری محصول

2.710.5940.9240.9150.9710.000نوآوری فرآیند

جدول4:تحلیلعاملیتأییدیالگوهایاندازهگیریمدل

ــدول )4(  ــه در ج ــده ک ــت آم ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ارائــه شــده اســت تمامــی شــاخص های بــرازش دارای 
مقادیــر قابــل قبــول بــوده و نشــان دهنده ایــن هســتند کــه  
ــی  ــه خوب شــاخص های اندازه گیــری )متغیرهــای آشــکار( ب

ــد. ــری کنن ــان را اندازه گی ــای پنه ــد متغیره می توانن
4-2(آزمونفرضیههایپژوهش

ــاداری  ــون معن ــرای آزم ــو ب ــد الگ ــی و تأیی ــس از بررس پ

 Pو CR ــی ــدار بحران ــی مق ــاخص جزئ ــا از دو ش فرضیه ه
ــاداری 0/05  ــطح معن ــاس س ــت. بر اس ــده اس ــتفاده ش اس
مقــدار بحرانــی بایــد بیشــتر از 1/96 باشــد، مقــدار پارامتــر 
کمتــر از ایــن در الگــو مهــم شــمرده نمی شــود، همچنیــن 
مقادیــر کوچکتــر از 0/05 بــرای مقــدار P حاکــی از تفــاوت 
معنــادار مقــدار محاســبه شــده بــرای وزن هــای رگرســیونی 
بــا مقــدار صفــر در ســطح 0/95 دارد. بــرای آزمــون 
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فرضیه هــای پژوهــش معــادالت ســاختاری و نرم افــزار 
Amos18 اســتفاده شــده اســت کــه خروجــی نــرم افــزار بــه 

صــورت شــکل )5( اســت.

a1

a2

a3

a4

 top managers
support

 employee
involvement

 continuous
improvement

customer focus

TQM

z1 z2

y2

y1

w1

w2

w3

 learning
culture

 learning
strategy

product
innovation 

process
innovation 

organizational
innovation

organiza-
 tional

learning

 innovation
perfor-
mance

.79

.71
.79

.82
.87

.75

.86

.73 .81

.59

.71

.65

 AMOS 18 شکل5:مدلخروجینرمافزار

CIMN/ DFPGFINFIRMSE

2.350.0090.940.920.003

با توجه به اطالعات جدول باال می توان دریافت که مدل از برازش بسیار خوبی برخوردار است.  
بــا در نظــر گرفتــن نتایــج تجزیــه و تحلیــل مــدل بــه بررســی فرضیه هایــی پرداختــه شــده کــه نتایــج آن در جــدول )6( ارائــه 

ــده است. ش

جدول5:برازشمدلمفهومی

نتیجهPمقداربحرانیضریبرگرسیونیفرضیهها

تأییدTQM0.792.080.006 تأثیر معنا داری بر عملکرد نوآوری دارد.

تأییدTQM0.822.650.004 تأثیر معنا داری بر یادگیری سازمانی دارد.

تأیید0.872.120.009یادگیری سازمانی تأثیر معنا داری بر عملکرد نوآوری دارد.

یادگیری سازمانی نقش میانجی در رابطه بین تأثیر TQM بر عملکرد 
تأیید0.672.580.001نوآوری دارد

جدول6:ضریبرگرسیونیومقادیرشاخصهایجزئیمربوطبهفرضیهها

بنابرایــن بــا اطمینــان 0/95 درصــد میتــوان گفــت کــه TQM بــر عملکــرد نــوآوری و یادگیــری ســازمانی تأثیــر مثبــت دارد، 
همچنیــن بــا همیــن اطمینــان می تــوان ادعــا کــرد کــه یادگیــری ســازمانی بــر عملکــرد نــوآوری تأثیــر مثبــت داشــته و نقــش 

میانجــی بــرای تأثیــر TQM بــر عملکــرد نــوآوری دارد.
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5(نتیجهگیریوپیشنهادها
ــناخته شــده  ــوآوري ش ــر و ن ــروزه ضــرورت ایجــاد تغیی ام
ــه  ــي نســبت ب ــه مــدت طوالن ــد ب و هیــچ مدیــري نمي توان
نــوآوري بي توجهــي نشــان دهــد و واقعیــت ایــن اســت کــه 
ــع   ــازمان ها و صنای ــتر س ــوآوری در بیش ــر و ن ــود تغیی وج
ــا  ــهامت، نوآوري ه ــا ش ــد ب ــران بای ــت و مدی ــهود اس مش
ــت  ــه رقاب ــدن در صحن ــی مان ــه باق ــد ک ــد و بدانن را بپذیرن
ــل متعــددی در  ــوآوري اســت. عوام ــر و ن ــه تغیی وابســته ب
ــر هســتند. در  ــوآوری در ســازمان ها مؤث ــود عملکــرد ن بهب
ایــن پژوهــش بــه بررســی عوامــل مدیریــت کیفیــت فراگیــر 
ــوآوری  ــر عملکــرد ن ــر ب (TQM) و یادگیــری ســازمانی مؤث

در شــرکت زمــزم اصفهــان پرداختــه شــده اســت. در ایــن 
ــاختاری و  ــادالت س ــرد مع ــتفاده از رویک ــا اس ــش ب پژوه
ــه  ــار فرضی ــی چه ــه بررس ــش 18 ب ــزار Amos ویرای نرم اف
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