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 چکیده

مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری  تأثیر، مطالعه مقاله هدف اصلی این
  نفر از مدیران و کارشناسان شرکت مس 39در شرکت مس سرچشمه است. نمونه آماری شامل

 .آوری گردیدجمعهای مورد نیاز پژوهش از طریق پرسشنامه باشد که داده می
مدیریت کیفیت فراگیر، شامل حمایت مدیریت ارشد، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر و تمرکز بر 

است که بیشترین بار عاملی را تمرکز بر مشتری و کمترین بار عاملی را مشارکت کارکنان  مشتریان
ری در فرآیند و های عملکرد نوآوری به سه گروه نوآوری در محصول، نوآودارد. همچنین شاخص

شوند که نوآوری در فرآیند دارای بیشترین بار عاملی و نوآوری سازمانی نوآوری سازمانی تقسیم می
یادگیری سازمانی به عنوان یک متغیر میانجی در نظر گرفته شده است  دارای کمترین بار عاملی است.

یری دارای بار عاملی بیشتری که شامل استراتژی یادگیری و فرهنگ یادگیری است که استراتژی یادگ
درصد تحت  93دهد که عملکرد نوآوری به میزان است. بطور کلی نتایج معادالت ساختاری نشان می

 شود.  تأثیر مستقیم مدیریت کیفیت فراگیر است و این تأثیر به وسیله یادگیری سازمانی تعدیل می
 .عملکرد نوآوریمدیریت کیفیت فراگیر، یادگیری سازمانی،   :واژگان کلیدی
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 مقدمه

تواند باعث بهبود یادگیری و نوعی استراتژی است که می 1مدیریت کیفیت فراگیر  
تغییرات سریع . (Lam & et al,2008.p:445) ها شودافزایش مزیت رقابتی سازمان

های مهم در بازارهای رقابتی هستند که بازار و کاهش طول عمر محصوالت از چالش
 & Parjogo)استفاده کنند فناوریهای بر آن داشته تا از نوآوریها را سازمان

Sohal,2003,p:906). 
در محیط پر تالطم امروز یادگیری سازمانی باعث افزایش توان نوآوری سازمان و  

 .(Bontis & et al,2002,p:440) حفظ مزیت رقابتی در میان سایر رقبا خواهد شد
های نوآورانه شده و کیفیت باعث موفقیت موجب افزایش فعالیت 2یادگیری سازمانی

تواند مزیت نتیجه سازمان می رد .(Deming,1986)شود سازمان در محیط رقابتی می
پذیرش  رقابتی خود را با تولید محصوالت جدید و مدیریت کیفیت حفظ نماید.

ها ر تمایز سازمانبه عنوان یک استراتژی مهم، نقش اساسی د مدیریت کیفیت فراگیر
 .(Baldwin & Johnson,1996,p:790) در زمینه نوآوری دارد

مدیریت کیفیت فراگیر رابطه نزدیکی وجود دارد و یادگیری  بین یادگیری سازمانی و  
سازمانی نتیجه مدیریت کیفیت فراگیر است. نوعی همبستگی قوی میان مدیریت کیفیت 

یادگیری سازمانی باعث  یو یادگیری سازمانی وجود دارد. ارتقا 9فراگیر و نوآوری
بهبود  .(Hung & et al, 2009, p: 325) شودافزایش نوآوری و عملکرد سازمان می

 ات مثبتی بر توسعه محصوالت جدید و نوآوری در سازمانها داردتأثیریادگیری 
.(Rothaermel &  Deeds, 2004, p:205)  ها بهتر  ادگیری، سازمانی یبهبود و ارتقابا

های جدید تجزیه و تحلیل کنند که نتیجه توانند محیط بیرونی خود را برای نوآوریمی
 (Baker & Sinkula,1999,p:416).  باشدساز نوآوری در سازمان می ن زمینهآ

 پیشینه و چارچوب نظری تحقیق

اند که مدیریت کیفیت ( در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده2009) 4بنر و تاچمن 

                                                                                                                       
1- Total Quality Management 
2- Learning Organizational 
3- Innovation 
4- Benner & Tashman 
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 ,Benner & Tushman) تواند مانعی برای بروز نوآوری محسوب شودفراگیر نمی

برای بررسی یکپارچگی بین مدیریت کیفیت فراگیر و مدیریت  در تحقیقی که. (2003
که مدیریت  انجام شد، مشخص شد تکنولوژی بر شاخص عملکرد کیفیت و نوآوری

بینی قوی برای عملکردهای کیفی سازمان است ولی کیفیت فراگیر دارای قدرت پیش
)فارسیجانی و  ی مشخص و قابل توجهی با عملکردهای نوآوری نداردگونه رابطههیچ

مدیریت کیفیت فراگیر بر  تأثیرتحت عنوان  پژوهشی دیگر .(1933 سمیعی نیستانی،
که مدیریت کیفیت  دست یافت نوآوری در کشورهای در حال توسعه به این نتیجه

با  در پژوهشی . (Dinh & et al, 2006)مثبت دارد تأثیرفراگیر بر نوآوری سازمانی 
 شرکت، 451بررسی رابطه نوآوری با یادگیری سازمانی و فرهنگ در میان  عنوان

 (Sanz & et al, 2011). اد نوآوری در سازمان اثر گذار بودیادگیری سازمانی بر ایج
گیر و یادگیری سازمانی ارتباط جدا نشدنی با هم دارند و این مدیریت کیفیت فرا

ارتباط باعث بهبود عملکرد سیستمی، توسعه و بهبود انجام وظایف و انتقال دانش جدید 
شامل رهبری،  مدیریت کیفیت فراگیرابعاد  .(Barrow,1993) شوددر سطح سازمان می

و تحلیل و فناوری اطالعات، برنامه ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتریان، تجزیه 
  .(Prajogo & shoal, 2003)مدیریت افراد و مدیریت فرآیند است 

 اند، بر چهار بعدانجام شده مدیریت کیفیت فراگیراکثر تحقیقاتی که در مورد       
اتفاق   4و تمرکز بر مشتریان 9مستمر ، بهبود2مشارکت کارکنان ،1حمایت مدیریت ارشد

   .(Sousa,2003,p:7) نظر دارند

 یادگیری سازمانی

شود. یادگیری یادگیری سازمانی به عنوان فرآیند کشف و اصالح خطا قلمداد می  
سازمانی نوعی توانایی است که همه سازمانها باید آن را دریابند و توسعه دهند زیرا هر 

شخیص دهد و تواند خطاهای خود را تقدر سازمان در امر یادگیری پیشرو باشد بهتر می
 . (Argyrols & scion,1996)اصالح کند

ای است که اشاره به توسعه دانش جدید و دارای یادگیری سازمانی  فرایند پیچیده 

                                                                                                                       
1-Top management support 
2- Employee innovation 
3- Continuous improvement 
4- Customer focus 
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(.  (Slater & Narver,1995,p:65باشدپتانسیل الزم برای تغییر رفتار در سازمان می
 توسعه منظور به دانش آوریجمع و کسب خلق، از پویا فرایند یک سازمانی یادگیری

برای مطالعه یادگیری سازمانی دو شود. می منجر سازمان بهتر عملکرد به که است منابع
 شود.سازمانی در نظر گرفته می 2سازمانی و استراتژی یادگیری 1بعد فرهنگ یادگیری

)سازمانی( و فرهنگ یادگیری )سازمانی( باید مطابق و سازگار با  راهبرد یادگیری
. یادگیری سازمانی برای (Crosson & et al,1995,p:341) باشند محیط سازمان

سازمانها اهمیت دارد و یادگیری سازمانی فرایندی است که مدیران از طریق آن سعی 
های افراد سازمان به منظور درک بهتر و مدیریت سازمان و محیط در بهبود توانایی

  .(Jones, 2000) دارند

 عملکرد نوآوری

محصول، خدمت، دستگاه،  نوان یک ایده یا رفتار مربوط به یکنوآوری به ع 
 ها که جدید و مورد پذیرش سازمان قرار گرفته است، قلمداد سیاست و برنامه

نوآوری را باید فرآیندی شامل طرح   (Damanpour & Gopal, 2001, p:48)شودمی
تکنولوژی به ایده نو، کسب دانش الزم از طرق مختلف، تبدیل ایده و دانش یا 

محصول یا خدمت جدید و ارائه آن به بازار )مشتری( و پذیرش آن از سوی مشتری 
 (.1933 )شاهین و صادق بیگی، دانست

گیری عملکرد نوآوری از اهمیت با در نظر گرفتن فشار رقابتی حاکم بر بازار، اندازه 
برای مطالعه های مناسبی خاصی برخوردار است و محققین و کاربران نیازمند شاخص

عملکرد نوآوری هستند و در تحقیقات انجام شده ارتباط مثبت بین عملکرد نوآوری و 
 (.(Soude & Sherman,1994عملکرد سازمان اثبات شده است 

، نوآوری در 9های عملکرد نوآوری به سه گروه، نوآوری در محصولشاخص  
. ((Jiemenez-Jimenez & et al, 2008کنندتقسیم می 5و نوآوری سازمانی 4فرآیند

 ین سه گروه ارائه شده است.      برخی از شاخص های ا (1) در نمودار

                                                                                                                       
1- Learning culture 
2- Learning stratgy 
3- product innovation 
4- Process innovation 
5- Organizational innovation 
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 .(Jiemenez-Jimenez & et al,2008 منبع:) های عملکرد نوآوریشاخص  .1نمودار 

 مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی

تیمی، رویکرد سیستمی، تطابق فرد با محیط و توانایی محققان بسیاری از طریق کار  
یادگیری در سازمان به ارتباط بین مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی پی 

بین مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی ارتباط  .(Barrow,1993) اند برده
دهد که وظایف اجازه میها  جدایی ناپذیر و ذاتی وجود دارد. این دو رابطه به سازمان

های جدید و انتقال خود را به صورت سیستماتیک در جهت توسعه و اجرای بینش
 .((Steven, 2000, p:376 دانش جدید از طریق سازماندهی  انجام دهند

، مرحله اول: مدیریت کیفیت فراگیر، مرحله جنبش کیفیت شامل سه مرحله است  
ی عملکرد پویا و برای رسیدن به سیستم گسترده دوم: انعطاف پذیری در داخل سازمان

 . (Senge,1994, p:63)مرحله سوم: نهادینه شدن یادگیری در سازمان
مدیریت کیفیت فراگیر و یادگیری سازمانی دارای رابطه دو طرفه هستند و سازمان  

و بهبود  ست،از اجزای مدیریت کیفیت فراگیر ا نیازمند بهبود مستمر به عنوان یکی
به  منوط فراگیرمدیریت کیفیت موفقیت  .شودمستمر موجب یادگیری سازمانی می

توانایی سازمان برای یادگیری، جذب و اعمال مفهومی تغییرات و اجرای آنها در 
  مدیریت کیفیت فراگیر. (Terziovski & Samson, 2000) باشد سراسر سازمان می

 (Macher,1992, p:10).  ی فراهم کندتواند محیطی برای یادگیری سازمانمی
برخی از اصول یادگیری سازمانی مانند آزمایش رویکردهای جدید و انتقال دانش   

 ,Sohal & Morrison)شوندتوسط اصول مدیریت کیفیت فراگیر بهتر درک می

1995, p:10)  برای اینکه فرآیند بهبود انجام شود فرایند یادگیری در برخی از مراحل به
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 (Buckler,1996,p:16).  عنوان عاملی برای تغییر مورد نیاز است

 یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری

یادگیری سازمانی و نوآوری به عنوان عوامل مهم  تحقیقات مدیریتی بردر ادبیات و  
 (Brockmand & morgan, 2003). در بهبود مزیت رقابتی سارمانها تاکید شده است

از عوامل مهم نوآوری در سازمانها  عنوان خروجی یادگیری سازمانینی به دانش سازما
 سازمانی باعث توسعه، یادگیری. (Lyon & Ferrier,2002,p:212) شودمیمحسوب 

شود که بهبود نوآوری را به دنبال دارد برداری از دانش جدید میکسب، انتقال و بهره
(Nonaka,1994,p:22)زمانی که به مقایسه دو تولید کننده خودرو  (2000) 1. فورستر

پرداخت به رابطه بین کردند، می ها استفاده میهای نوآوری برای کاهش هزینهکه از تیم
 و همکاران 2یانگهمچنین (Forrester,2000).  برد یادگیری سازمانی و نوآوری پی

یادگیری  تأثیردر سه شرکت تولیدی که مورد مطالعه قرار داده بودند به ( 2009)
 .(Yeung & et al, 2007) سازمانی بر نوآوری پی بردند

 مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری  

را  رمدیریت کیفیت فراگی با اصول نوآوری سازگار است و مدیریت کیفیت فراگیر 
شود. دانند که منجر به گسترش نوآوری میایجاد سیستمی سازمانی و فرهنگی می

اثر مثبتی بر پیشرفت  مدیریت کیفیت فراگیردهد که تجربی پیشین نشان میمطالعات 
( مشاهده کردند که 1335) 9. گاستافسون و هاندت( (Kanji,1996,p:6نوآوری دارد

رهبری، تمرکز بر  / مانند تمرکز بر مشتری، مدیریت فراگیرمدیریت کیفیت اصولی از 
بهبود مستمر عامل حیاتی برای موفقیت  کیفیت، تمرکز کارکنان، تمرکز بر فرآیندها و

 4پراجو و سوهال .((Gustafson & Hundt,1995,p:19 اندنوآوری در سازمان بوده
( رابطه بین مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری را شناسایی کرده و نشان 2009)

. در نهایت با اینکه شودموجب افزایش نوآوری می مدیریت کیفیت فراگیردادند که 
گذارد، تعهد می تأثیرمستقیما بر عملکرد نوآوری در سازمانها  مدیریت کیفیت فراگیر

                                                                                                                       
1- Forrester 
2- Yeunge 
3- Gustafson & Hundt 
4- Prajogo & sohal 
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مدیران عالی و مشارکت  فعال کارکنان نیز بر موفقیت نوآوری سازمانی بسیار مهم 
مدیریت کیفیت نه تنها پایه و اساسی مهم  . (Prajogo & Sohal, 2003, p: 908)است

 نوآوری است بلکه کاتالیزوری حیاتی در فرآیند نوآوری محسوب در توسعه 
مجموع مطالعات بسیاری از  در(.  (McAdam & Arnstrong, 2001, p: 908شودمی

های مدیریت نوآوری مشابه و دهند که زمینهمحققان در مدیریت نوآوری نشان می
نیاز به ایجاد  فراگیرمدیریت کیفیت موفقیت  مرتبط با مدیریت کیفیت فراگیر است.

هدف  .((Tang,1998,p:299 فرهنگی بر پایه اعتماد و به اشتراک گذاشتن دانش دارد
از یادگیری سازمانی ایجاد اعتماد متقابل و فرهنگ به اشتراک گذاشتن دانش در 

و بهبود در نوآوری  مدیریت کیفیت فراگیرهای موثری برای سازمان است که واسطه
آفرینی و بهبود عملکردشان از طریق ی بر دانش سازمانها را به دانشاست. دیدگاه مبتن

از  مدیریت کیفیت فراگیرای از کند. بنابراین ارائه مقدمهمدیریت کیفیت هدایت می
تواند نیروی محرکی برای سازمان و گسترش یادگیری سوی مدیران عالی سازمان می

 مدیریت کیفیت فراگیرغیر واسطه بین سازمانی باشد. در نتیجه یادگیری سازمانی یک مت
و عملکرد نوآوری در سازمان است. برخی از ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و نوآوری 
مشابه هستند. برای نمونه، بهبود مستمر یک مشخصه ویژه از مدیریت کیفیت فراگیر و 

هایی که مدیریت کیفیت نوآوری است. ابعاد مشترک حاکی از آن است که سازمان
اند، در که این کار را انجام نداده هاییاند بیشتر از سازماناگیر را به خوبی اجرا کردهفر

تواند به عنوان ابزاری مفید در کنند. مدیریت کیفیت فراگیر میزمینه نوآوری رشد می
 (.1933 )شاهین و صادق بیگی،جهت نوآوری سازمان ها به کار رود 

 شناسی پژوهشروش

گونه که در این دهد. همانمدل مفهومی این پژوهش را نشان می (2شماره ) نمودار 
، شامل حمایت مدیریت است، عوامل مدیریت کیفیت فراگیر نمودار نشان داده شده

ارشد، مشارکت کارکنان، بهبود مستمر و تمرکز بر مشتریان از جمله عواملی هستند که 
گیرد. یادگیری ی قرار میآنها بر عملکرد نوآوری مورد بررس تأثیردر این پژوهش 

سازمانی به عنوان یک متغیر میانجی در نظر گرفته شده است، بدین ترتیب که در مدل 
عالوه بر اینکه به طور  ض شده است که مدیریت کیفیت فراگیرمفهومی این پژوهش فر
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گذاشته که  تأثیرد بر یادگیری سازمانی نیز گذارعملکرد نوآوری اثر می مستقیم بر
 دهد.  قرار می تأثیری سازمانی نیز عملکرد نوآوری را تحت یادگیر

 با توجه به مدل مفهومی پژوهش، فرضیه های پژوهش به شرح زیر است:
: H1  معناداری بر عملکرد نوآوری در شرکت مس  تأثیرمدیریت کیفیت فراگیر

 سرچشمه دارد.
H2  : معناداری بر یادگیری سازمانی در شرکت مس  تأثیرمدیریت کیفیت فراگیر

 سرچشمه دارد.
 : H3معناداری بر عملکرد نوآوری در شرکت مس سرچشمه  تأثیر یادگیری سازمانی
 دارد.

H4 : عملکرد نوآوری در شرکت بر  مدیریت کیفیت فراگیر تأثیر یادگیری سازمانی
 مس سرچشمه را تعدیل می کند. 

TQM

        
       

             

                 

                             

              

                

                
      

                

              

           

H1

H2 H3

H4

 

 الگوی مفهومی تحقیق .9نمودار          

ای و از لحاظ روش این مطالعه از نظر هدف، نوعی تحقیق کاربردی از شاخه توسعه   
پیمایشی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از  ـ و ماهیت جزء تحقیقات توصیفی

 از ای تحقیقای، ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفت، سپس متغیرهمنابع کتابخانه

گرفتند.  گیری قراراندازه مورد سوالی با طیف پنچ تایی لیکرت 41پرسشنامه  طریق
. باشدمی شرکت مس سرچشمه مدیران و کارشناسان کلیه پژوهش این آماری جامعه
 کوکران فرمول به توجه با نمونه حجم تعیین برای. باشدمی نفر 140 تقریبا جامعه حجم
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 نفر 39حجم نمونه برابر پژوهش، متغیرهای بین واریانس و حداکثر d=0.1 t , 1.96=  با
 انجام هایتالش با و شد توزیع آماری جامعه در پرسشنامه 100 مجموع در. آمد بدست
 حاصله هایپاسخ مبنای بر پژوهش این هایتحلیل و شد آوریجمع پرسشنامه 39 گرفته

برای تعیین روایی پرسشنامه از نطرات اساتید دانشگاه و مدیران و  .است گرفته صورت
ده شده که  با کارشناسان شرکت مس سرچشمه که با موضوع آشنایی داشتند، استفا

برای پایایی پرسشنامه از  روایی پرسشنامه تایید گردید. ،آوری شدهتوجه به نظرات جمع
 های موردمولفه کرونباخ برای هریک ازآلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آلفای 

( ارائه شده است. همانگونه که اطالعات ارائه شده در 1سنجش در جدول شماره )
دهد، نتایج آلفای کرونباخ حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه نیز نشان می( 1)جدول 
 است. 

 های موردسنجشآلفای کرونباخ مولفه .1جدول 

 ردیف مولفه مورد سنجش لفای کرونباخآ ردیف نجشمولفه مورد س لفای کرونباخآ

 1 حمایت مدیریت ارشد 0/28 6 استراتژی یادگیری 0/57

 8 مشارکت کارکنان 0/51 5 نوآوری در محصول وخدمات 0/11

 3 بهبود مستمر 0/52 2 نوآوری محصول 0/21

 4 تمرکز بر مشتریان 0/24 1 نوآوری فرآیند 0/27

 7 فرهنگ یادگیری 0/20   

               
 Amosو  13ویرایش  Spssهای الزم با استفاده از نرم افزارهای تجزیه و تحلیل 

 انجام شده است. 13ویرایش 

 های تحقیق یافته

جهت  ،های گردآوری شدهبعد از اطمینان از وجود روایی و پایایی در شاخص 
ای برای تا چه اندازهگیری )متغیرهای مشاهده( اندازه  هایمشخص کردن اینکه شاخص

سنجش متغیرهای پنهان قابل قبول هستند، الزم است ابتدا کلیه متغیرهای مشاهده که 
های گیرند. شاخصمورد آزمون قرار باشد بطور مجزا مربوط به متغیرهای پنهان می

 گیری )تحلیل عاملی تاییدی( با استفاده از نرم افزارکلی برازش برای الگوهای اندازه
Amos18 ( آمده است.2در جدول ) 



 22، پائیز 17مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، شماره   71

 

 گیری مدلتحلیل عاملی تاییدی الگوهای اندازه .9جدول 

 نام شاخص

کای اسکور 

بهنجار شده با 

 درجه آزادی

سطح 

معنی 

 داری

شاخص 

نیکویی 

 برازش

شاخص نیکویی 

برازش اصالح 

 شده

شاخص 

برازش هنجار 

 شده

ریشه میانگین 

مربعات خطای 

 برآورد

 CMIN/ df P GFI AGFI NFI RMSE اختصار

برازش قابل 

 قبول
 3تا 1بین 

کمتر از 

07/0 
10%> 10%> 10%> 10%> 

حمایت 

 مدیریت ارشد
31/1 753/0 101/0 100/0 123/0 001/0 

مشارکت 

 کارکنان
47/8 503/0 147/0 181/0 138/0 008/0 

 003/0 134/0 171/0 112/0 687/0 07/8 بهبود مستمر

تمرکز بر 

 مشتریان
44/1 538/0 102/0 138/0 172/0 000/0 

فرهنگ 

 یادگیری
47/8 281/0 118/0 106/0 148/0 004/0 

استراتژی 

 یادگیری
01/8 226/0 101/0 151/0 171/0 000/0 

نوآوری در 

محصول 

 وخدمات

41/1 701/0 185/0 117/0 136/0 006/0 

نوآوری 

 محصول
02/8 250/0 141/0 101/0 111/0 008/0 

 000/0 151/0 117/0 184/0 714/0 51/8 نوآوری فرآیند

 

های ارائه شده است، تمامی شاخص (2)با توجه به نتایج بدست آمده که در جدول  
گیری های اندازهباشند، به این معنی که  شاخصبرازش دارای مقادیر قابل قبول می

 گیری کنند.اندازه توانند متغیرهای پنهان را)متغیرهای آشکار( به خوبی می

 های پژوهشآزمون فرضیه

تحقیق  برای آزمون مدل 1سازی معادالت ساختاریدر این تحقیق از روش مدل 

                                                                                                                       
1- structural equation modeling 
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است که  با توجه به مدل مفهومی، این تحقیق دارای نه متغیر آشکار استفاده شده است.
دگیری سازمانی و عملکرد شامل مدیریت کیفیت فراگیر، یا )متغیر پنهان( را سه مفهوم

سازی های برازشی که در مدلکنند. برای برازش مدل از معیارگیری میزهاندا نوآوری
های برازش نشان دهنده این معادالت ساختاری وجود دارد، استفاده شده است. معیار

کند گیری تحقیق را تایید میها، مدل اندازهاست که آیا مدل بازنمایی شده توسط داده
های ( شاخص9) شماره جدولو  نرم افزار ( مدل خروجی 9نمودار شماره )یا خیر. 

 دهد. برازش را نشان می

 خروجی نرم افزار .0نمودار 

 برازش مدل مفهومی .0جدول

 

 
  
توان دریافت که مدل از برازش بسیار ، می(9)با توجه به اطالعات جدول شماره  

 خوبی برخوردار است.  
ها از دو شاخص جزئی داری فرضیهپس از بررسی و تایید الگو برای آزمون معنا 

مقدار بحرانی  05/0استفاده شده است. بر اساس سطح معناداری  Pو  CRمقدار بحرانی 

CIMN/ DF P GFI NFI RMSE 

37/8 001/0 14/0 18/0 003/0 
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شود، هم در الگو مهم شمرده نمیباشد، مقدار  پارامتر کمتر از این  39/1باید بیشتر از 
حاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه ،  Pبرای مقدار  05/0چنین مقادیر کوچکتر از 

با در نظر گرفتن . دارد 35/0های رگرسیونی با مقدار صفر در سطح شده برای وزن
نتایج تجزیه و تحلیل مدل به بررسی فرضیه های پرداخته شده است که نتایج آن در 

 ارائه شده است.  (4)ول شماره جد

 هاهای جزئی مربوط به فرضیهضریب رگرسیونی و مقادیر شاخص .4جدول 

 هافرضیه
ضریب 

 رگرسیونی

مقدار 

 بحرانی
P نتیجه 

 تایید 006/0 02/8 51/0 معنا داری بر عملکرد نوآوری دارد. تأثیرمدیریت کیفیت فراگیر 

 تایید 004/0 67/8 28/0 معنا داری بر یادگیری سازمانی دارد. تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر

 تایید 001/0 18/8 25/0 معنا داری بر عملکرد نوآوری دارد. تأثیر یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی نقش میانجی در رابطه بین تأثیر مدیریت کیفیت 

 فراگیر بر عملکرد نوآوری دارد
 تایید 001/0 72/8 65/0

 
بر  فراگیرمدیریت کیفیت توان گقت که درصد می 35/0بنابراین با اطمینان   

 چنین با همین اطمینان مثبت دارد، هم تأثیرو یادگیری سازمانی عملکرد نوآوری 
مثبت دارد  و نقش  تأثیرعملکرد نوآوری توان ادعا کرد که یادگیری سازمانی بر می

  دارد.عملکرد نوآوری بر  فراگیرمدیریت کیفیت  تأثیرمیانجی برای 
شود فرضیه اول مورد تایید قرار گرفته مشاهده می (4همانطور که در جدول شماره) 

مدیریت کیفیت  توان چنین استدالل کرد که بکارگیریاست. دلیل تایید فرضیه را می
 کند که باعث ترویج نوآوری فراگیر یک فرهنگ و سیستم سازمانی را ایجاد می

کز بر فعالیت مشتری باعث تحریک تحقیقات مستمر بر نیازهای مشتریان . تمرشودمی
شود. ترویج شود و در نتیجه باعث توسعه سازمان و توسعه محصوالت جدید میمی

ها می تواند اعضای سازمان را برانگیزد تا به طور خالقانه بهبود مستمر توسط سازمان
 . کنندچگونگی سازماندهی و انجام وظایف را ارزیابی 

مدیریت کیفیت فراگیر بر یادگیری سازمانی مورد تایید   تأثیرفرضیه دو، مبنی بر  
توان چنین استدالل کرد: از آنجا که قرار گرفته است. دالیل تایید این فرضیه را می

سازمانی که به دنبال کیفیت برتر است به یادگیری مستمر نیاز دارد و چون مدیریت 
توان اینگونه اظهار کرد که زدیکی با یادگیری سازمانی دارد میکیفیت فراگیر رابطه ن
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باشد. های مدیریت کیفیت فراگیر مییادگیری سازمانی یکی از محصوالت و ستاده
دهی بسیاری از تفکرات مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان فاکتور اصلی و توانا در شکل

ه  مدیریت کیفیت فراگیر را به هایی کفرهنگ یادگیری سازمانی کاربرد دارد. سازمان
توانند فرهنگ پرورش دانش مشترک کنند به سادگی میطور موفقیت آمیزی پیاده می

ای انتقال دهنده دانش، مناسب هستند، چرا که های وظیفهرا توسعه دهند و برای تیم
 رود.مشارکت کارکنان به عنوان یکی از اصول مدیریت کیفیت به شمار می

معنا داری بر عملکرد نوآوری دارد. دلیل این امر را می توان  تأثیرمانی یادگیری ساز 
چنین استنتاج کرد که یادگیری سازمانی توانایی جذب دانش و در نتیجه عملکرد 

کند. در نتیجه نوآوری اغلب توسط واحد تحقیق و توسعه و دیگر نوآوری را ترویج می
طریق ایجاد ارزش سازمانی در یادگیری  ها ازگیرد. سازمانواحدهای سازمان ریشه می
آوری اطالعات و تسهیم و تبادل غیر خود خواهانه آن، به و تشویق کارکنان به جمع

پردازند. به عالوه نوآوری خود به فرایندی برای حل توسعه محصوالت جدید می
 شود.  مسایل موجود تبدیل می

ین مدیریت کیفیت فراگیر و ای بمبنی بر یادگیری سازمانی نقش واسطه 4فرضیه  
موفقیت توان استنتاج کرد که عملکرد نوآوری دارد. دلیل تایید این فرضیه را چنین می

TQM هدف از . نیاز به ایجاد فرهنگی بر پایه اعتماد و به اشتراک گذاشتن دانش دارد
 یادگیری سازمانی ایجاد اعتماد متقابل و فرهنگ به اشتراک گذاشتن دانش در سازمان

و بهبود در نوآوری است. دیدگاه مبتنی بر  TQMهای موثری برای است که واسطه
ها را به دانش آفرینی و بهبود عملکردشان از طریق مدیریت کیفیت دانش، سازمان

تواند از سوی مدیران عالی سازمان می TQMای از کند. بنابراین ارائه مقدمههدایت می
یادگیری سازمانی باشد. در نتیجه یادگیری  نیروی محرکی برای سازمان و گسترش

 و عملکرد نوآوری در سازمان است. TQMسازمانی یک متغیر واسطه بین 

  گیری بحث و نتیجه

مستقیم  تأثیردرصد تحت  93دهد عملکرد نوآوری به میزان نتایج تحقیق نشان می 
درصد( تعدیل  91به وسیله یادگیری سازمانی) تأثیرمدیریت کیفیت فراگیر است و این 

مدیریت کیفیت فراگیر یک فرهنگ و سیستم سازمانی را ایجاد  بکارگیری شود. می
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یادگیری سازمانی یکی از محصوالت و  شود.کند که باعث ترویج نوآوری میمی
باشد. بسیاری از تفکرات مدیریت کیفیت فراگیر های مدیریت کیفیت فراگیر میستاده

دهی فرهنگ یادگیری سازمانی کاربرد دارد. توانا در شکلبه عنوان فاکتور اصلی و 
 .کندیادگیری سازمانی توانایی جذب دانش و در نتیجه عملکرد نوآوری را ترویج می

ها از طریق ایجاد ارزش سازمانی در یادگیری و تشویق کارکنان به جمع آوری سازمان
 پردازند. حصوالت جدید میاطالعات و تسهیم و تبادل غیر خود خواهانه آن به توسعه م

ای بین مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوری یادگیری سازمانی نقش واسطه 
هدف از یادگیری سازمانی ایجاد اعتماد متقابل و فرهنگ به اشتراک گذاشتن   دارد.

های موثری برای مدیریت کیفیت فراگیر و بهبود در دانش در سازمان است که واسطه
ها را به دانش آفرینی و بهبود دیدگاه مبتنی بر دانش، سازماننوآوری است. 

ای از کند. بنابراین ارائه مقدمهعملکردشان از طریق مدیریت کیفیت هدایت می
تواند نیروی محرکی برای مدیریت کیفیت فراگیر از سوی مدیران عالی سازمان می

 تأثیرتوانند آینده می سازمان و گسترش یادگیری سازمانی باشد. محققان در تحقیقات
عوامل متعددی مانند فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، آموزش و مشارکت کارکنان، 

دی وخدماتی مورد های تولی انگیزش کارکنان و... را بر عملکرد نوآوری در سازمان
 بررسی قرار دهند.
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