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مدیریت کیفیت جامع  /عملکرد مالی  /قابلیت یادگیری سازمانی
 /نوآوری

قزوین بوده و روش نمونه گیری در این پژوهش نمونهگیری

چکیده

دادههای حاصله از پرسشنامه پژوهش ،به منظور تحلیل دادهها و

توصیفی ،مدیران میانی شرکتهای شهرک صنعتی البرز استان
دردسترس میباشد .الزم به ذکر است که پس از جمعآوری

امروزه اکثر سازمانها دریافتهاند برای ادامه حیات موفقیتآمیز

آزمون فرضیههای پژوهش از آمار استنباطی و از روش مدلیابی

میشود .بنابراین نمیتوان از نقش قابل توجه مدیریت کیفیت

تحلیل آماری نشاندهنده تأثیر مثبت و معنادار مدیریت کیفیت

اینرو پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر مدیریت کیفیت

تأثیر مثبت و معنادار قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری تجاری

تجاری بر عملکرد مالی شرکت است .جامعه آماری این پژوهش

نوآوری تجاری بر عملکرد مالی شرکت میباشد .عالوه بر این،

در دنیای کنونی ،بهبود کیفیت امری انکارناپذیر محسوب

معادالت ساختاری استفاده شده است .قابل ذکر است که نتایج

جامع بهعنوان راهکار استمرار موفقیت چشم پوشی نمود .از

جامع بر قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری تجاری شرکت،

جامع با نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری

و تأثیر مثبت و معنادار قابلیت یادگیری سازمانی و هم چنین
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نتایج حاصله گویای نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی و

براساس تقويت حل مسأله بر مبناي كيفيت دست يابد [.]6

مالی است.

کیفیت محصول هستند ،موقعیت رقابتیشان ،موفقیت تجاریشان

سازمانهایی که مدیریت کیفیت جامع اتخاذ نمودهاند و به دنبال

نوآوری تجاری در رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد

و متمایزسازی محصوالتشان را بهبود خواهند بخشید [.]7

مقدمه

مدیریت کیفیت جامع به یکپارچهسازی عملیات تجاری برای

خلق محصوالت/خدمات با حداکثر کیفیت اطالق میشود [.]8

در محیط رقابتی امروزی ،با توجه به بیاعتمادی محیطی زیاد

به بیان دیگر مدیریت کیفیت جامع نظریه مدیریت جامع است

و فضای رقابتی شدید ،سازمانها نیاز دارند که بهطور فزایندهای

که برای برآوردن نیازها و انتظارات مشتری از طریق تالشهایی

زیرک و انطباقپذیر باشند .آنها برای ربودن گوی سبقت

برای بهبود مستمر هر یک از عملیات و فرایندهای صورت گرفته

از یکدیگر به دنبال استفاده از روشهایی در راستای بهبود

در داخل سازمان کوشش میکند [ .]9براي دستيابي به فرایند

عملکردشان هستند [ .]1در واقع اهمیت عملکرد مالی برای

بهبود مستمر روشهاي سه گانه کنترل کيفيت ،بهبود کيفيت و

شرکتها باعث میشود که هر عامل مؤثر بر آن نیز اهمیت

تضمين کيفيت ،که به مثلث جوران معروف است ،به کار گرفته

یابد [ . ]2در این راستا پرداختن به مدیریت کیفیت جامع و

میشود .به طور کلي ،بهبود مستمر به بهبودهایي گفته میشود

یافتن برخی از متغیرهای میانجی (رابطه بین مدیریت کیفیت

که میتواند کم و تدریجي ،یا زیاد و با سرعت باشد .بهبود

جامع و عملکرد مالی) ضرورتی غیرقابل انکار است .در مديريت

ممکن است افزایش ارزش مشتریان ،کاهش اشتباهات ،ضایعات

نوين ،تالش برای افزايش بهرهوری از طريق تحقق مديريت

و هزینهها ،بهبود توليد ،به کارگيري مؤثر همه منابع و بهبود

کیفیت فراگیر ،يکي از جديدترين تالشهايي است که مديريت

پاسخگویي را در برگيرد .بنابراین ،بهبود مستمر ،به عنوان یکي

عصر حاضر با آن روبرو است .طي دو دهه اخیر ،مديريت

از اصول اساسي مدیریت کيفيت جامع ،متمرکز بر افراد است و

کیفیت جامع به عنوان يک رويکرد استراتژيک در بسیاری از

هدف آن افزایش مداوم عملکرد با تأکيد بر یادگيري و پذیرش

سازمانهای تولیدی و خدماتي در پاسخ به چالشهای پییش

به عنوان کليدهاي اساسي موفقيت سازمان است [ .]10مدیریت

روی دنیای کسب و کار رقابتي شناخته شده است [ .]3چالش

کیفیت جامع طی سالهای اخیر به حوزهای اثرگذار و مهم در

اصلی سازمانهای جهانی ،بقا در بازار به شدت رقابتی جهانی

سازمانهای غیرانتفاعی ،تجاری و دولتی در کشورهای در حال

است [ .]4شرکتها جهت انجام کارهای تجاری در محیط

توسعه و صنعتی تبدیل شده است [ .]11درواقع به دلیل اهمیت

رقابتی و پویای کنونی نیازمند بهبود و افزایش مستمر قابلیتها

مدیریت کیفیت جامع ،بخش عظیمی از ادبیات به بحث در مورد

و عملکردهای تجاریشان هستند .در سالهای اخیر ،شرکتهایی

تأثیر و اثربخشی پیادهسازی آن پرداختهاند [ .]12حجم زیادی

با رویکردهای جدید و به روز دستخوش تغییرات اقتصادی،

از تحقیقات صورت گرفته به بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت

سیاسی ،تکنولوژیکی و اجتماعی قرار گرفتهاند .در واقع کشمکش

جامع و عملکرد پرداختهاند .برخی از این محققین به نتایج مثبت

رقابتی رو به رشد ،پیدایش دانش و تکنولوژی جدید ،قابلیتهای

دست یافتهاند ،برخی در یافتن ارتباطی در خور توجه با شکست

ارتباطی و اطالعاتی ،تقاضاها و نیازهای فزاینده مشتریان ،قوانین

مواجه شدهاند و هم چنین برخی از تحقیقات حتی به رابطهای

و مقرارت جدید بر شکل گیری نظریهای جدید برای شرکتهای

معکوس دست یافتهاند .در پرتو این یافتهها ،بسیاری از محققان

تجاری تأثیر بسزایی داشته است .یکی از عوامل مهم بقای

بر نیاز به بررسی دقیقتر و عمیقتر رابطه بین مدیریت کیفیت

شرکتها در چنین شرایطی استفاده از مدیریت کیفیت جامع

جامع و عملکرد و هم چنین خلق اتصاالت بیشتر بین تئوری

میباشد [ .]5مديريت كيفيت جامع روشي مديريتي است كه

سازمانی و مدیریت کیفیت جامع تأکید دارند [ .]13عالوه بر این

به سازمان كمك میكند تا به عملكرد بهبود يافته سازماني
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مدیریت کيفيت جامع فني است که هر چند جدید نيست ،ولي

را در کلیه سطوح دربر میگیرد .هم چنین مونر و فائر ()1992

چون تا به حال شرکتهای ما ،به ویژه شرکتهای توليدي نياز

تأییدشده برای برنامهریزی و مدیریت فعالیتها است که در هر

بیان کردند که مدیریت کیفیت جامع یک روش سیستماتیک

در کشور ما تحقيقات محدودي در زمينه آن انجام گرفته است،

نوع سازمان کاربرد دارد .در مقالهای که در مورد مدیریت کیفیت

به این نوع فنون را احساس نکردهاند .از طرفي ،اگر سازمانهای

جامع و صنعت مواد غذایی در کتاب مدیریت کیفیت فراگیر

ما بخواهند در صحنه رقابت جایي پيدا کنند و از صحنه جهاني

حاجی شریف ( )1383به رشته تحریر درآمده ،چند تعریف از

کنار نروند ،باید خود را به این فنون مجهز سازند و آنها را به

مدیریت کیفیت جامع ذکر شده است که به این قرار میباشند.

درستي اجرا کنند ،زیرا اگر ضعيف عمل کنند ،از گردونه رقابت

مدیریت کیفیت جامع ،یک اصل ،یک رشته مفاهیم و مجموعه

خارج مي شوند [ .]14با توجه به رقابت روزافزون شرکتها در

روشهایی که برای انجام بهبود مستمر سازمانها است؛

کسب سود بازارهای داخلی و خارجی ،تنوع طلبی مشتریان و

مدیریت کیفیت جامع ،سیستم فرایند بهبود کیفیت در هر کاری

همچنین مشکالتی که بواسطه فقدان سیستم مدیریت کیفیت

است که انجام میدهیم؛ مدیریت کیفیت جامع ،هم به مشتریان

جامع کارا و آثار آن بر عملکرد مالی شرکت بوجود خواهد آمد.

داخلی و هم به مشتریان خارجی مرتبط است .درواقع ،مدیریت

بنابراین مساله اصلی این تحقیق ،تعیین روابط بهم پیوسته بین

کیفیت فراگیر ،یعنی اقدام هوشمندانه ،آرام و مستمر که تأثیر هم

اقدامات مدیریت کیفیت جامع ،قابلیت یادگیری سازمانی ،نوآوری

افزایی در جهت تأمین اهداف سازمان دارد که در نهایت منجر به

تجاری و عملکرد مالی شرکت میباشد و همچنین بررسی تأثیر

رضایت مشتری ،افزایش کارایی و تشدید رقابت در بازار میشود

مدیریت کیفیت جامع با میانجی گری قابلیت یادگیری سازمانی

[ .]16بارناد و جورو ،1مديريــت كيفيت فراگير را نظام بهبود

و نوآوری تجاری بر عملکرد مالی شرکت میباشد.

مستمري كه مديريت مشاركتي را بهكار میگيرد و بر نيازهاي

 .1مبانی نظری پژوهش

مصرفكنندگان متمركز شده است ،تعریف نمودهاند [ .]17ویچر

( )1990اصطالح مدیریت کیفیت فراگیر را به سه قسمت تقسیم

در این قسمت ابتدا به بحث مدیریت کیفیت جامع ،قابلیت

میکند که به موجب آن منظور از جامع؛ هر فرد درگیر در این

یادگیری سازمانی ،نواوری تجاری و عملکرد مالی میپردازیم.

فرایند (شامل مشتریان و تأمینکنندگان )،کیفیت؛ نیازهای

سپس در ادامه به پیشینه پژوهشهای انجام شده در این حوزه

مشخص مشتری و مدیریت؛ مدیران ارشد متعهد میباشد .در

اشاره میگردد.

واقع مدیریت کیفیت جامع یک فرایند مشتری محور است که به

 .1-1مدیریت کیفیت جامع

دنبال بهبود مستمر و برآوردن نیازهای مشتری میباشد .هلستن

و کلفسجو ،2مدیریت کیفیت جامع را به عنوان یک سیستم

درباره مدیریت کیفیت جـامع تعـاریف و تعـابیر بـسیاري وجـود

مدیریتی دائم ًا در حال تحول شامل ارزشها ،شیوهها و ابزارها با

دارد کـه از جانـب دانـشمندان و نظریه پردازان مدیریت بیان

هدف افزایش رضایت مشتری داخلی و خارجی با مقدار کم منابع

شدهاند [ .]15دمینگ ( ،)1986مدیریت کیفیت جامع را بهعنوان

تعریف کردهاند [ .]18مدیریت کیفیت جامع به شکلی که امروزه

فعالیتهای سازمانی درگیرکننده تمام افراد در سازمان (مدیران

مطرح است ،مجموعهای منسجم از این نظریـهها و الگوهاي

و کارکنان) شامل تالشی کام ً
ال منسجم و فراگیر برای بهبود

کاربردي را براي پاسخگویی به مشکالت اساسی مدیریت ارائه

کیفیت در هر سطحی تعریف کرده است (بانی .)2012 ،جان

میکند .مدیریت کیفیت فراگیـر نگرشـی است کـه بـر مبناي

اوکلند ( )1991بیان داشته که مدیریت کیفیت جامع بهطورکلی،
راه مدیریت بهبود اثربخشی ،انعطاف و رقابت در مؤسسات

1. Barnad and Jurow

تولیدی و خدماتی است که تمام واحدها ،فعالیتها و افراد سازمان

2. Helstone and Klesfjo
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آن مـدیریت سـازمان بـا مـشارکت تمـامی کارکنان ،مشتریان

نقش مديريت ،مشارکت کارکنان ،مباني اساسي مديريت کیفیت

رضایت مـشتري میشود ،میپردازد .هر سازمانی به فراخور

جامع فرایند سادهای نیست و محققان این حوزه مکرراً براساس

جامع هستند [ .]21ارائه یک تعریف نهایی از مدیریت کیفیت

و تأمینکنندگان به بهبود مستمر کیفیت کـه منجر بـه جلب

باورها ،دیدگاهها و تجربیات آکادمیک و تجاریشان تعاریف خود

اهداف سازمانی خود میتواند نظام ناشی از مدیریت کیفیت جامع

از مدیریت کیفیت جامع را بیان داشتهاند .عموم ًا مدیریت کیفیت

را به گونهای خاص ایجاد و آن را اجرا کند .بنابراین یک نظام
را نمیتوان عینـ ًا در همـه سـازمانها بهصورت یکسان پیاده

جامع اشاره به هر تأکیدی بر کیفیت دارد که دربرگیرنده کل
سازمان (از تأمینکننده تا مشتری) باشد .در عمل ،هدف مدیریت

کرد [ .]19مدیریت کیفیت جامع با بررســی رابطه میان عوامل

کیفیت جامع بهبود عملکرد سازمان است؛ که این امر با بهبود

محیطی خارجی و داخلی یک شــرکت و تأثیــر این رابطه بر

مستمر ،تمرکز بر مشتری و مشارکت جمعی در ارتباط میباشد.

ســازمان ،یک روششناسی را ارائه میکند .این روششناسی ،با

اگرچه تعریفی که بهطورکلی پذیرفته شده باشد وجود ندارد،

افزایش پیشــرفت مستمر در عملکرد کارکنان ،فرایندها ،کاالها

تالشهایی برای رسیدن به توصیفی ایده آل از مدیریت کیفیت

و خدمات ،بررضایت مشتری به عنوان یک هدف مشترک تکیه

جامع صورت گرفته است .از تعاریف ذکر شده واضح است

دارد .ایــن رویکرد کل نگرانه مدیریت کیفیــت جامع ،به کیفیت

که تمام تعاریف درباره اینکه مدیریت کیفیت جامع فلسفهای

مربوط میشــود .قابل مالحظهترین نقطه تجزیه و فروپاشــی

برای بهبود کیفیت ،بهرهوری و خدمات ،بهبود تمام جنبههای

میان مدیریت کیفیت جامع و سایر سیستمهای مدیریتی ،این

فعالیتهای سازمانی با تمرکز بر برآورده کردن الزامات مشتری

اســت که مدیریت کیفیت جامع یک سیســتم مدیریتی قابل

در زمان کنونی و آینده است ،هم عقیده میباشند .جدول ( )1در

قبول و پذیرفته شــده در سراسر جهان است ،هرنوع سازمانی

برگیرنده خالصهای از ابعاد مدیریت کیفیت جامع است که در

برای تکمیل کارها ،آن را برمی گزیند که مهمترین عامل در

سالهای مختلف و توسط افراد مختلف ارائه شده است.

این پذیرش فلسفه آن است [ .]20باید توجه داشت که نگرش

سیستمي ،ابزار مديريت کیفیت جامع ،تمرکز بر نظر مشتريان،

جدول  -1ابعاد مدیریت کیفیت جامع در برخی از پژوهشهای صورت گرفته
پژوهشگر

ابعاد

)Nusrah, Ramayah and Norizan (2006

توانمندسازی کارکنان ،ارتباطات و اطالعات ،تمرکز بر مشتری و بهبود مستمر

)Keng, Nooh, Veeri, Lorraine and Loke (2007

کار گروهی ،قدردانی و پاداش ،تمرکز بر مشتری ،اعتماد سازمانی ،آموزش وسیع ،سطح باالی ارتباطات،
تعهد مدیریت در تمام سطوح ،مشارکت کارکنان و طراحی محصول

)Hen et al.(2007

ارتباط با تأمینکننده ،مشارکت مشتری ،آموزش ،تعهد مدیریت ارشد و طراحی محصول

Projogo(2005), Projogo and Sohal (2006), Projogo and
)Hong(2008), Kumar et al.(2009), Haffar et al.(2013

رهبری ،برنامهریزی استراتژیک ،تمرکز بر مشتری ،اطالعات و تجزیه و تحلیل ،مدیریت منابع انسانی،
مدیریت فرآیند (طبق جایزه ملّی کیفیت ملکوم بالدریج)

)Kanan and Tan (2005

طراحی محصول ،تعهد استراتژیک به کیفیت ،توانایی تأمینکننده

)Rahman and Bullock (2005

معیارهای نرم ( TQMتعهد نیروی کار ،نگرش مشترک ،تمرکز بر مشتری ،بهرهگیری از گروهها ،آموزش
کارکنان ،ارتباط با تأمینکننده) ،معیارهای سخت (TQMفناوریهای برمبنای کامپیوتر ،اصول به هنگام:
 ،JITبهکارگیری فناوری ،توانایی بهبود مستمر)

)Brah and Lim (2006

رهبری مدیریت ارشد ،برنامهریزی استراتژیک ،مدیریت فرآیند ،تجزیه و تحلیل و سیستمهای اطالعاتی،
مدیریت منابع انسانی ،تمرکز بر کیفیت ،تمرکز بر مشتری

اکبری (،)1381
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پژوهشگر

ابعاد

ماسیناتی ()2008

تعهد مدیریت ارشد به کیفیت ،برنامهریزی استراتژیک کیفیت ،ارتقای کارکنان ،مشارکت کارکنان ،اطالعات
و دادههای کیفیت ،مشارکت و حضور و نقش دپارتمان کیفیت ،مدیریت کیفیت تأمینکننده ،مدیریت فرآیند

)Arumugam et al.(2008

رهبری ،مدیریت فرایند ،تجزیه و تحلیل اطالعات ،تمرکز بر مشتری ،ارتباط با تأمینکننده ،بهبود سیستم
کیفیت ،بهبود مستمر ،مشارکت کارکنان

)Costa et al.(2008

رهبری ،اطالعات ،مدیریت فرایند ،مدیریت منابع انسانی ،تأمینکنندگان ،مشتریان

)Costa and Jimenez (2009

اقدامات بهبود مستمر ،کنترل آماری فرایند ،انتخاب تأمینکنندگان براساس معیار کیفیت ،آموزش کیفیت،
رهبری ،تعمیر و نگهداری بهره ور

ساالر ()1389

سیاست کیفیت مدیریت عالی ،دادههای کیفیت ،نقش مدیران عالی ،روابط کارکنان ،مدیریت کیفیت
عرضهکنندگان ،آموزش و مدیریت فرایند

)Hong et al.(2011

حمایت مدیریت ارشد ،مشارکت کارکنان ،بهبود مستمر ،تمرکز بر مشتری

)Wang et al.(2012

تمرکز بر مشتری ،همکاری درونی/بیرونی ،بهبود مستمر ،رهبری ،رضایت کارکنان ،آموزش و مدیریت
فرایند

)Spin et al.(2013

رهبری ،اطالعات کیفیت ،کنترل فرایند ،بهبود مستمر ،آموزش ابزارهای کیفیت و کار گروهی ،نگهداری
روابط با تأمینکنندگان براساس کیفیت و مشتری گرایی

)Akgun et al.(2014

رهبری ،برنامهریزی استراتژیک ،تمرکز بر مشتری ،اطالعات و تجزیه و تحلیل ،مدیریت افراد و مدیریت
فرایند

در تحقیق حاضر به تبعیت از تحقیق سامسون و ترزیوسکی

نظام مند رضایت مشتریان ،رابطه نزدیک و ارتباط متعدد با

پراجوجو و سوهال ( ،]24[ )2006شش بعد (رهبری ،برنامهریزی

مشتري و مطالعه بازار به منظور جمع آوري پيشنهادها براي

مشتري ،بازدید متعدد مشتریان از صنعت ،برآورد رضایت ساالنه

( ،]22[ )1999کریستال ،هانگ و اسچروئدر ( ]23[ )2010و

استراتژیک ،تمرکز بر مشتری [ ،]25اطالعات و تجزیه و تحلیل،

بهبود محصوالت است .تشکيل تيمهای حل مسأله در صنعت،

میشود .رهبری به التزام ،تعهد و بینش مدیریت در ارتباط با

آنها ،بکارگيري ساختار سازماني خاص مانند کميته کيفيت ،به

وجود تيمهای ميان وظيفهای یا حلقههای کيفيت و حمایت از

مدیریت افراد [ ]26و مدیریت فرایند [ )]27در نظر گرفته

منظور حمایت از بهبود کيفيت و جا افتادن کار تيمي در صنعت از

خلق استراتژیای کیفیت محور و دگردیسی استراتژی اشاره دارد

جمله مسائل و پيشنهادهایي است که پژوهشگران در این زمينه

و بهعنوان محرک اصلی مدیریت کیفیت جامع در نظر گرفته

بيان کردهاند [ .]30در واقع ماهیت اصلی مشتری مداری این

میشود .این عنصر ،رهبری مدیران ارشد و مشارکت شخصی

است که توجه کامل تولیدکننده بر نیازها و خواستهها و انتظارات

در تدوین مسیرهای استراتژیک و شکل دهی و حفظ سیستم

مشتریان در زمینههای برنامهریزی و اجزای فعالیتهای مرتبط

رهبری تسهیلکننده عملکرد باالی سازمانی ،پیشرفت فردی و

با کیفیت ،متمرکز شود .این امر به درگیر کردن و مشارکت دادن

یادگیری سازمانی را بررسی مینماید .طرفداران مدیریت کیفیت

مشتریان در امر طراحی محصوالت و فرایند که به تولیدکننده

جامع بر فعالیتهای رهبری ارشد بسیار نزدیک به تئوری رهبری

اجازه میدهد تا نیازهای مشتریان خود را تشخیص داده و با

تحولگرا [ ]28تأکید دارند .مدیریت افراد داللت بر برنامههای

خواستههای مشتری آشنا شود ،میپردازد .برای رسیدن به این

محرک ،تمرکززدایی تصمیمات کاری و توانمندسازی کارکنان

مورد ،معمو ًال تولیدکننده با فضای اعتماد دوطرفه و مداوم،

دارد [ .]29از جمله نکاتي که درباره تمرکز بر مشتري بيان شده

بهطور نزدیکی با مشکالت مشتریان ارتباط دارد و درواقع این

است ،تعریف کيفيت توسط مشتریان ،برآوردن انتظارات آنها،

ارتباط دوطرفه نزدیک بین دو بخش ،وسیلهای است جهت

آگاهي از نيازهاي حال و آینده مشتري ،اندازهگيري مرتب و
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بهتر شناختن نیازهای مشتریان و در ضمن باعث پیش بردن

نيز بيان میدارد كه ايـن مراحـل لزومـ ًا پـي در پـي نمیباشند.

فرایند میشود [ .]31برنامهریزی استراتژیک نشاندهنده میزانی

دانش اسـت ،ديـده میشـود كـه در ميـان سـطوح مختلف

يـادگيري سـازماني بـه عنوان يك فرايند پويا كه براساس

تولیدکننده به سمت رفع نیازهای مشتری درخصوص محصول و

فعاليتها است كه در ميان سطوح فردي ،گروهـي و سـازماني

است که سازمان دارای برنامهریزی ساختاریافته و جامع درباب

در حـال حركـت مي باشد .شكل  9-2نشاندهنده فرايند پوياي

اهداف بلندمدت و کوتاهمدت فرایند کاری و کیفیت بوده و نیز

يادگيري سازماني است [.]36

در کل شرکت اشاعه یافته و موردحمایت کارکنان و مدیران
میباشد .اطالعات و تجزیه و تحلیل به سیستم سنجش عملکرد
اثربخش و بررسی بهترین اقدام رقابتی سریع در بین رقبای

موجود در ساختار سازمانی اشاره دارد .این عنصر در رابطه با

محدوده ،مدیریت و استفاده از دادهها و اطالعات جهت ابقای

تمرکز بر مشتری ،پدیدار ساختن تعالی کیفیت و بهبود عملکرد
میباشد .فلسفه مدیریت کیفیت جامع بر تصمیمگیری براساس

حقایق تأکید دارد که این حقایق دربرگیرنده تجزیه و تحلیل
اطالعات مرتبط با نیازهای مشتری ،مشکالت عملیاتی و

نمودار  -1فرایند پویای یادگیری سازمانی

موفقیت تالشهای بوجودآورنده بهبود میباشند .هدف بسیاری

قابلیت یادگیری سازمانی ،بهعنوان خصوصیات ،اقدامات ،مهارتها

از تکنیکهای مدیریت کیفیت جامع مثل نمودارهای پارتو،

و عوامل سازمانی و مدیریتی که فرایند یادگیری سازمانی (مانند

کمک به سازمانها برای پردازش اثربخش اطالعات است.

فرآوری ،کسب ،انتقال و یکپارچگی اطالعات/دانش) را بهبود

میبخشند و یادگیری سازمانی را ممکن میسازند ،تعریف شده

 .2-1قابلیت یادگیری سازمانی []32

است .براساس نظریات جرز-گومز ،سسپدس-لورنته و واله-کابرا

كرت و مارچ [ ]33در  1963براي اولين بار عبارت يادگيري

[ ،)2005( ]37قابلیت یادگیری سازمانی دارای چهار بعد است

سـازماني [ ]34را بهكار گرفتنـد .آنان معتقد بودند كه تالش

که عبارتند از تعهد مدیریتی [ ،]38چشمانداز سیستمها [،]39

سازمانها در پاسخ به تغييرات محيطي ،جهت تطـابق اهـداف

صراحت و آزمایش [ ]40و انتقال و یکپارچهسازی دانش [.]41

سازمان با شرايط جديد به كنكاش براي يافتن رويههايي كه

تعهد مدیریتی به افزایش حمایت مدیریتی و تعهد رهبری به

سازمان را براي رسيدن بـه اثربخشي بيشتر ياري میكنـد،

فرایند یادگیری و ایجاد انگیزه در کارکنان اشاره دارد.

منجـر مـي شـود .يـادگيري سازماني نوعي توانايي است كه

همه سازمانها بايد آن را دريابنـد و توسـعه دهنـد ،زيـرا هرقدر

 .3-1نوآوری تجاری []42

سازماني در امر يادگيري پيشرو باشد ،بهتر میتوانـد خطاهـاي

عالوه بر قابلیت یادگیری سازمانی ،نوآوری تجاری عامل مهم

خـود را تشـخيص دهد و اصالح كند .يادگيري سازماني فرايند

دیگری در بررسی تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی

پيچيدهای است كه اشاره به توسـعه دانـش جديد و داراي

شرکت است .نوآوری تجاری اشاره به خلق و جذب ارزش جدید

پتانسيل الزم براي تغيير رفتار در سازمان میباشد .هابر []35

نه الزام ًا از طریق پروژههای توسعه فرایند و محصول بلکه از

فرايند يادگيري سازماني را شامل چهار مرحله مي داند كه شامل

طریق پیادهسازی روشهای جدید در فعالیتهای شغلی ،روابط

شناسايي نيازهاي دانشي ،مبادله و نشردانش ،افزوده شدن دانش

خارجی یا سازمانی محل کار و بهبود و انتقال مدلهای شغلی

به سيستمهای دانشي فعلي و نهادينه سازي دانش میباشد و
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و ذهنی جهت مواجهه با تغییرات دارد .همانطور که رابسون

این اطالعات نشان میدهد که یک واحد تجاری تا چه میزان

گسترده تری از نوآوری بوده که میتواند در ارتباط با نوآوری

قابل ذکر است که عملکرد سازمانی مفهوم گستردهای است و

در بهکارگیری منابع خود موفق بوده است [ .]46هم چنین

و کنچات [ )2009( ]43مطرح کردند ،نوآوری تجاری شکل

آن چه شرکت تولید میکند و نیز حوزههای تعامل با آنها را

محصول و فرایند وجود داشته باشد لیکن نوآوری تجاری ابزار

دربر میگیرد؛ به عبارت دیگر ،عملکرد سازمانی به چگونگی

مستقلی است که سازمانها جهت بهبود مزیت رقابتیشان از آن

انجام دادن مأموریتها ،وظایف و فعالیتهای سازمانی و نتایج

استفاده میکنند .در این تحقیق ،نوآوری تجاری ،سیستمی است

آنها اطالق میشود [.]47

که رویکرد جامع تری را در مورد سازمان جهت پدیدآوردن بهبود

در تمام نواحی سازمان و سازماندهی شیوهای که افراد بواسطه

 .2پیشینه پژوهش

آن مدیریت میشوند و کسب و کار بواسطه آن هدایت میشود،

اتخاذ مینماید.

توپالویک ( )2014تحقیقی با عنوان پیادهسازی مدیریت

 .4-1عملکرد مالی شرکت

رضایت مشتری انجام داد .هدف از این تحقیق بررسی

کیفیت جامع جهت بهبود عملکرد تولید و افزایش میزان

در محیط رقابتی امروزی ،با توجه به بیاعتمادی محیطی

نگرشهای مشتریان بانک پیرامون عناصر مختلف فرایندهای

فزایندهای زیرک و انطباق پذیر باشند .آنها برای ربودن گوی

دادههای موردنیاز با استفاده از روش پیمایش جمعآوری و

بهبود عملکردشان هستند .عملکرد در لغت به معنی حالت

رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد .نتایج نیز گویای آن

کارایی و اثربخشی سازمان در دوره زمانی ویژه است که از

مشتریانش عامل مهمی در کسب رضایت آنان بشمار میآید.

مشخص میشود [ .]44به بیانی دیگر ،عملکرد ،حاصل و

بانک ها جهت شناسایی عناصر کیفیتی که نیاز به بهبود دارند،

قابل اندازهگیری تصمیم ها و اقدامات سازمان دانست که

را افزایش داده و کسب و کار خود را توسعه بخشند .لی و

کسب شده است [ .]45از دیدگاهی دیگر ،عملکرد عبارت است

یادگیری سازمانی و عملکرد تجاری شرکتهای بیمه در

زیاد و فضای رقابتی شدید ،سازمانها نیاز دارند که بهطور

پیادهسازی مدیریت کیفیت جامع میباشد .در این تحقیق

سبقت از یکدیگر به دنبال استفاده از روشهایی در راستای

توسط روشهای آماریای نظیر همبستگی و تجزیه و تحلیل

یا کیفیت کارکرد است .عملکرد ،معیاری برای اندازهگیری

بودند که تعهد ،تواضع و مسئولیت مدیریت ارشد در قبال

طریق نشانههایی در بازار ،مشتری و میزان فروش آن سازمان

الزم به ذکر است که نتایج این تحقیق میتواند به مدیران

نتیجه کار یا میزان کار است؛ نیز عملکرد را میتوان نتیجه

یاری رساند تا به این وسیله بتوانند میزان رضایت مشتری

نشاندهنده میزان موفقیت سازمان و مجموعه دستاوردهای

دیگران ( )2014به بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع،

از نتیجه پایانی تمام فعالیتها ،که در یک سازمان ،به نتیجه

تایوان پرداختند .در این تحقیق با عنوان تأثیر مدیریت کیفیت

تعریف میگردد .سنجش عملکرد عبارت است از فرایند کمی

مشروط به داشتن کارکنان و مدیرانی با بیشتر از یکسال سابقه

معیارها انجام میپذیرد .این معیارها در یک سازمان میتواند

معناداری از منظر جنسیت ،مقام ،سطح تحصیالت و صنعت

منابع تحت کنترل واحد تجاری است .اطالعات مربوط به

تجاری حاکم است اما هیچ تفاوت قابل توجهی از منظر سابقه

پایانی فعالیتها ،رویدادها ،معامالت و رفتار جاری آن سازمان

جامع و یادگیری سازمانی بر عمکرد تجاری 17 ،شرکت بیمه،

نمایی عملکرد واحد تجاری که با استفاده از مجموعهای از

کار انتخاب شدند .نتایج حاصله حاکی از آن بود که تفاوت

از نوع مالی و یا غیرمالی باشد .عمکرد مالی دربرگیرنده بازده

بر مدیریت کیفیت جامع ،یادگیری سازمانی و تأیید عمکرد

عملکرد مالی در صورت سود و زیان و سود جامع ارائه میشود.

بین آنها وجود نداشت .هرزاال و دیگران ( )2014به بررسی
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رابطه بین اقدامات مدیریت کیفیت جامع ،استراتژیهای

این بود که شاخصهای مدیریت کیفیت جامع با توسعه زنجیره

فلسطین پرداختند .دادههای موردنیاز تحقیق از طریق پیمایش

تعهد استراتژیک برای کیفیت و قابلیت تأمین کننده به ترتیب

بررسی فرضیات نیز از مدلسازی معادالت ساختاری بهره

که طراحی محصول بر توسعه زنجیره تأمین تأثیر معناداری

تأمین رابطه معناداری دارند و از بین آنها طراحی محصول،

رقابتی (رهبری هزینه و تمایز) و عملکرد شرکت در اقتصاد

بیشترین میزان تأثیرگذاری را دارد .هم چنین نشان داده شد

 202شرکت کوچک و متوسط صنعتی گردآوری و جهت
گرفته شد .نتایج حاصله بیانگر آن بود که اقدامات مدیریت

دارد .دیانتی دیلمی و پورچنگیز ( )1393به بررسی تأثیری که

مالی بواسطه استراتژیهای رقابتی دارد .عالوه بر این در این

میتواند داشته باشد ،پرداختند .یافتهها نشان داد که اجرای

استفاده از مدل مدیریت کیفیت جامع بر روند مالی شرکت

کیفیت جامع رابطهای غیرمستقیم ،مثبت و معنادار با عمکرد

تحقیق نشان داده شد که رابطهای مستقیم ،مثبت و معنادار

مدل مدیریت کیفیت جامع باعث تغییر روند و بهبود عملکرد

نتایج به مدیران جهت پیادهسازی اقدامات مدیریت کیفیت

زمانیای که اجرای مدل ،بهبود چشمگیر در عملکرد شرکت

یاری میرساند .شیخی و حمزیی ( )1394در تحقیقی با

شرکت گردد.

مالی شرکت میشود .باید بیان شود که حتی در برهههای

بین استراتژیهای رقابتی و عملکرد مالی وجود دارد .این

نداشته است ،توانسته حداقل باعث ثبات در عملکرد مالی

جامع برای تخصیص اثربخش منابع و بهبود عملکرد مالی

فراهانی و دیگران ( )1393به تعیین ارتباط مدیریت کیفیت

عنوان بررسی ارتباط بین مدیریت کیفیت جامع و توسعه

جامع با بهرهوری در ادارات تربیت بدنی استان استان آذربایجان

زنجیره تأمین در شرکتهای خودروسازی عضو بورس اوراق

شرقی پرداختند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که بین تمام

بهادار تهران انجام دادند .این تحقیق به بررسی ارتباط بین

مدیریت کیفیت جامع و توسعه زنجیره تأمین در شرکتهای

معیارهای مدیریت کیفیت جامع و بهرهوری سازمان از دیدگاه

مدلسازی معادالت ساختاری پرداخت .نتایج حاصله حاکی از

رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مدیران و کارکنان ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی

خودروسازیای که عضو بورس اوراق بهادار بودند به کمک

نمودار  -2مدل مفهومی پژوهش

 .3فرضیههای پژوهش

صورت ذیل ارائه میگردند:

با توجه به مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای اصلی و فرعی به
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 .1-3فرضیههای اصلی
●

 .1-1-5جامعه آماری و حجم نمونه

●مدیریت کیفیت جامع با نقش میانجی قابلیت یادگیری

جامعه آماری در این پژوهش شرکتهای شهرک صنعتی البرز در

دارد.

تصمیمگیری در خصوص فرضیات پژوهش ،اقدام به نمونهگیری

استان قزوین میباشد .در این پژوهش برای گردآوری داده ها جهت

سازمانی بر عملکرد مالی شرکت تأثیر مثبت و معناداری

●

در دسترس از میان جامعه آماری شد .به علت محدود بودن جامعه

●مدیریت کیفیت جامع با نقش میانجی نوآوری تجاری بر

آماری از جدول مورگان برای محاسبه حجم نمونه آماری استفاده

عملکرد مالی شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

شد .با استفاده از اطالعات گردآوری شده ،مشخص شد که شهرک

 .2-3فرضیههای فرعی

صنعتی البرز استان قزوین دارای  500شرکت است .با توجه به آنکه

●

●مدیریت کیفیت جامع بر قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر

●

●مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری تجاری تأثیر مثبت و

●

●قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری تجاری تأثیر مثبت

●

●قابلیت یادگیری سازمانی بر عمکرد مالی شرکت تأثیر

هر یک از سازهها از آلفای کرونباخ استفاده میشود .در

●

●نوآوری تجاری بر عمکرد مالی شرکت تأثیر مثبت و

بزرگتر از مقدار  0/7باشد.

تعداد شرکتهای مذکور حدود  500تخمین زده شد ،حجم نمونه

مثبت و معناداری دارد.

این تحقیق براساس جدول مورگان  217در نظر گرفته شد.

معناداری دارد.

 .2-1-5روايي و پایایی

برای بررسی روایی سازهها از سه رویکرد استفاده شده است.

و معناداری دارد.

 .1اعتبار مرکب هر یک از سازهها :برای بررسی اعتبار مرکب

مثبت و معناداری دارد.

این مورد پیشنهاد میشود که مقدار آلفای کرونباخ باید

معناداری دارد.

 .2پایایی ترکیبی [ :]48فرنل و الرکر ( ]49[ )1981مقادیر

 .4مدل مفهومی پژوهش

 .3روایی همگرا :این روایی به این معنا است که سؤاالت هر

باالتر از  0/7را برای پایایی ترکیبی پیشنهاد کردهاند.

مدل مفهومی مورد استفاده در این تحقیق که برگرفته از مطالعات

متغیر یا ابعادش در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ

پژوهش است به صورت نمودار ( )2میباشد.

به عبارت سادهتر هر سؤال فقط متغیر یا بعد خود را

اندازهگیری نسبت به سازههای دیگر مدل فراهم آورند.

انجام شده پیرامون پژوهشهای صورت گرفته در زمینه موضوع

اندازهگیری کند و ترکیب آنها به گونهای باشد که تمام
متغیرها و ابعاد به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند .برای

 .5روششناسی پژوهش

بررسی روایی همگرا از میانگین واریانس استخراج شده

در این بخش به بررسی روش تحقیق ،تعیین حجم نمونه ،روش

[ ]50استفاده خواهد شد .میانگین واریانس استخراج شده،

و ابزار گردآوری دادهها و همچنین بررسی روایی تحقیق پرداخته

خالصهای از میزان تبیین واریانس متغیرهای آشکار در

شده است.

یک متغیر مکنون است .میانگین واریانس استخراج شده

برای یک متغیر مکنون عبارت است از مجموع مربعات

 .1-5روش پژوهش

بارهای عاملی تقسیم بر تعداد آنها .برای برقراری روایی

این تحقیق از نظر هدف جزو پژوهشهای کاربردی است و از نظر

همگرا بایستی که میزان  AVEمحاسبه شده برای هر

ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی-پیمایشی به حساب میآید .این

متغیر یا ابعاد آن ،بزرگتر از مقدار  0/5باشد .که با توجه

تحقیق به دلیل بررسی رابطه بین متغیرها از نوع همبستگی میباشد.
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که به منظور توصیف دادههای گردآوری شده انجام شدهاند،

به مقادیر جدول  ،2پایایی و روایی پرسشنامه مورد تأیید

شاخصهایی چون درصد فراوانی ،میانه و غیره و نمودارهای

است.

مرتبط با آنها را در بر میگیرند .در سطح استنباطی نیز ابتدا به

جدول  -2مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و
میانگین واریانس استخراج شده مؤلفههای پژوهش
آلفای پایایی
کرونباخ ترکیبی

متغیر /ابعاد

AVE

کمک آزمون کلموگروف-اسمیرنف ،نرمال بودن دادهها بررسی
شده و سپس برای سنجش ارتباط متغیرهای کلیدی تحقیق

شامل مدیریت کیفیت جامع ،قابلیت یادگیری سازمانی ،نوآوری

نتیجه

مدیریت فرآیند

0/849

 0/794 0/950برقراری پایایی و روایی

رهبری

0/808

 0/783 0/915برقراری پایایی و روایی

تمرکز بر مشتری

0/819

 0/798 0/940برقراری پایایی و روایی

برنامهریزی
استراتژیک

0/833

 0/747 0/921برقراری پایایی و روایی

اطالعات و تجزیه و
تحلیل

0/818

 0/770 0/931برقراری پایایی و روایی

مدیریت افراد

0/887

 0/865 0/963برقراری پایایی و روایی

تعهد مدیریتی

0/723

 0/856 0/960برقراری پایایی و روایی

چشمانداز سیستمها

0/758

 0/700 0/870برقراری پایایی و روایی

صراحت و آزمایش

0/841

 0/830 0/936برقراری پایایی و روایی

انتقال و
یکپارچهسازی دانش

0/753

 0/752 0/900برقراری پایایی و روایی

نوآوری تجاری

0/871

 0/789 0/937برقراری پایایی و روایی

عملکرد مالی شرکت

0/819

 0/834 0/938برقراری پایایی و روایی

تجاری و عملکرد مالی شرکتهای شهرک صنعتی البرز استان

قزوین از مدلیابی معادالت ساختاری استفاده شده است..
 .6یافتههای تحقیق
 .1-6توصیف کمی متغیرهای پژوهش

برای ارزیابی و سنجش متغیر مدیریت کیفیت جامع از شش
بعد (مدیریت فرآیند ،رهبری ،تمرکز بر مشتری ،برنامهریزی

استراتژیک ،اطالعات و تجزیه و تحلیل و مدیریت افراد) استفاده
شده است .برای ارزیابی و سنجش متغیر قابلیت یادگیری
سازمانی از چهار بعد (تعهد مدیریتی ،چشمانداز سیستمها،

صراحت و آزمایش و انتقال و یکپارچهسازی دانش) استفاده شده
است .برای سنجش متغیر نوآوری تجاری از چهار گویه در سطح
اندازهگیری رتبهای به صورت طیف پنج گزینهای لیکرت استفاده
شده است .برای سنجش متغیر عملکرد مالی شرکت از سه

 .3-1-5تجزیه و تحلیل دادهها

گویه در سطح اندازهگیری رتبهای به صورت طیف پنج گزینهای

تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی

لیکرت استفاده شده است .این متغیرها در قالب طیف لیکرت

صورت گرفته است .به طوری که برای توصیف متغیرهای جمعیت

و به نمودار ( )5گزینهای طراحی شده است که بعد از گرفتن

شناختی تحقیق (جنسیت ،سن ،وضعیت تأهل و تحصیالت) و

میانگین سطری از گویههای رتبه ای ،نتایج حاصل از آنها در

نیز توصیف کمی و بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش و ابعاد

جدول ( )3ارائه شده است.

آنها از آمار توصیفی استفاده شده است .در واقع تحلیلهایی

جدول  -3مقادير توصيفي در خصوص متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف معيار

ميانه

مد

چولگي

کشيدگي

کمينه

بيشينه

مدیریت کیفیت جامع

3/17

0/589

3/17

3/29

-0/528

0/634

1/42

4/42

مدیریت فرآیند

2/77

0/792

2/80

3

-0/029

0/571

1

4/80

رهبری

2/79

0/889

2/67

2/67

-0/365

-0/336

1

5

تمرکز بر مشتری

3/23

0/699

3/25

3

-0/342

1/623

1

5
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متغیر

میانگین

انحراف معيار

ميانه

مد

چولگي

کشيدگي

کمينه

بيشينه

برنامهریزی استراتژیک

3/18

0/774

3

3

-0/338

0/982

1

5

اطالعات و تجزیه و تحلیل

3/32

0/742

3/25

3

-0/204

-0/130

1/25

5

مدیریت افراد

3/72

0/886

3/75

4

-0/714

0/875

1

5

قابلیت یادگیری سازمانی

3/39

0/467

3/46

3/62

-0/114

0/183

2

4/62

تعهد مدیریتی

3/62

0/872

3/75

4

-0/798

1/044

1

5

چشمانداز سیستمها

3/58

0/705

3/67

3/67

-0/334

0/296

1/33

5

صراحت و آزمایش

3/11

0/875

3

3

0/096

-0/053

1

5

انتقال و یکپارچهسازی دانش

3/17

0/847

3

3

0/267

-0/158

1

5

نوآوری تجاری

3/17

0/740

3

3

-0/105

0/915

1

5

عملکرد مالی شرکت

3/10

0/859

3

3

0/132

0/541

1

5

 .2-6بررسی نرمال بودن متغیرها

برای این منظور آگاهی از توزیع دادهها از اولویت اساسی برخودار

برای اجرای روشهای آماری و محاسبه آماره آزمون مناسب و

است .بدین منظور در این پژوهش از آزمون معتبر كولموگروف-

از هر اقدامی ،انتخاب روش آماری مناسب برای پژوهش است

استفاده شده است.

استنتاج منطقی درباره فرضیههای پژوهش مهمترین عمل قبل

اسميرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن دادههای پژوهش

جدول  -4نتایج آزمون كولموگروف-اسميرنوف متغيرها و ابعاد پژوهش
متغیر/بعد

حجم نمونه

ميانگين

انحراف
معیار

آمارهی آزمون
K-S

سطح
معناداری

نتیجه آزمون

مدیریت فرآیند

217

2/77

0/792

1/105

0/130

نرمال است

رهبری

217

2/79

0/889

1/152

0/063

نرمال است

تمرکز بر مشتری

217

3/23

0/699

1/063

0/075

نرمال است

برنامهریزی استراتژیک

217

3/18

0/774

1/004

0/085

نرمال است

اطالعات و تجزیه و تحلیل

217

3/32

0/742

1/085

0/052

نرمال است

مدیریت افراد

217

3/72

0/887

1/009

0/067

نرمال است

مدیریت کیفیت جامع

217

3/17

0/589

0/921

0/188

نرمال است

تعهد مدیریتی

217

3/62

0/872

1/005

0/085

نرمال است

چشمانداز سیستم ها

217

3/58

0/705

0/896

0/213

نرمال است

صراحت و آزمایش

217

3/11

0/876

1/033

0/077

نرمال است

انتقال و یکپارچهسازی دانش

217

3/18

0/847

1/006

0/095

نرمال است

قابلیت یادگیری سازمانی

217

3/39

0/467

0/985

0/133

نرمال است

نوآوری تجاری

217

3/17

0/740

1/025

0/079

نرمال است

عملکرد مالی شرکت

217

3/11

0/859

1/003

0/090

نرمال است
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همانطور که از جدول ( )4مشخص است ،سطح معناداری

 .3-6بررسی وضعیت موجود متغیرها و ابعاد آنها

آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای تمامی متغیرها و ابعاد

برای بررسی وضعیت موجود متغیرها و ابعاد متغیرهای پژوهش،

و ابعاد آنها دارای توزیع نرمال هستند .بنابراین برای بررسی

برای انجام این آزمون از آزمون تی استیودنت یک نمونهای استفاده

پژوهش بزرگتر از مقدار  0/05است .در نتیجه تمامی متغیرها

میانگین امتیازات کسب شده با مقدار متوسط( )3مقایسه خواهد شد.

فرضیههای پژوهش از آزمونهای پارامتری استفاده میشود.

خواهد شد .نتایج مربوط به این آزمون در جدول  5ارائه شده است.

جدول  -5نتایج آزمون تی استیودنت برای بررسی وضعیت موجود متغیرها و ابعاد متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف
استاندارد

مقدار
موردمقایسه

مقدار آماره t

درجه آزادی

سطح
معناداری

نتیجه آزمون تی
استیودنت

مدیریت فرآیند

2/77

0/792

3

-4/267

216

0/001

کمتر از مقدار متوسط

رهبری

2/79

0/889

3

-3/410

216

0/001

کمتر از مقدار متوسط

تمرکز بر مشتری

3/23

0/699

3

4/905

216

0/001

بیشتر از مقدار متوسط

برنامهریزی استراتژیک

3/18

0/774

3

3/397

216

0/001

بیشتر از مقدار متوسط

اطالعات و تجزیه و تحلیل

3/32

0/742

3

6/423

216

0/001

بیشتر از مقدار متوسط

مدیریت افراد

3/72

0/887

3

11/984

216

0/001

بیشتر از مقدار متوسط

مدیریت کیفیت جامع

3/17

0/589

3

4/229

216

0/001

بیشتر از مقدار متوسط

تعهد مدیریتی

3/62

0/872

3

10/544

216

0/001

بیشتر از مقدار متوسط

چشمانداز سیستم ها

3/58

0/705

3

12/067

216

0/001

بیشتر از مقدار متوسط

صراحت و آزمایش

3/11

0/876

3

1/887

216

0/061

برابر با مقدار متوسط

انتقال و یکپارچهسازی دانش

3/18

0/847

3

3/098

216

0/002

بیشتر از مقدار متوسط

قابلیت یادگیری سازمانی

3/39

0/467

3

12/385

216

0/001

بیشتر از مقدار متوسط

نوآوری تجاری

3/17

0/740

3

3/419

216

0/001

بیشتر از مقدار متوسط

عملکرد مالی شرکت

3/11

0/859

3

1/819

216

0/071

برابر با مقدار متوسط

اطمینان  95درصد فرض برابری میانگین امتیازات با مقدار

با توجه به جدول ( ،)5سطح معناداری آزمون برای تمامی

متوسط( )3برای متغیرهای صراحت و آزمایش و عملکرد مالی

متغیرهای پژوهش بجز متغیرهای صراحت و آزمایش و عملکرد

شرکت پذیرفته میشود.

مالی شرکت کوچکتر از مقدار  0/05است .در نتیجه در سطح

اطمینان  95درصد فرض برابری میانگین امتیازات با مقدار

 .4-6تحلیل عاملی تأییدی

متوسط ( )3رد میشود .با توجه به میانگین این متغیرها نتیجه

تحليل عاملي تأییدي پرسشنامه پژوهش در نمودار ( )3ارائه شده

میشود که میانگین امتیازات همه متغیرها بجز دو متغیر مدیریت

است .بارعاملي استاندارد تحليل عاملي تأیيدي براي سنجش

فرآیند و رهبری باالتر از مقدار متوسط سه است .همچنین سطح

قدرت رابطه بين این متغیرها با متغيرهاي قابل مشاهده آنها در

معناداری آزمون برای متغیرهای صراحت و آزمایش و عملکرد

تمامی موارد بزرگتر از  0/3بهدست آمده است .بنابراين ساختار

مالی شرکت بزرگتر از مقدار  0/05است .در نتیجه در سطح
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عاملي پرسشنامه قابل تأیيد است.
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سطح اطمينان  5درصد مقداري بزرگتر از  1/96ميباشد.

بعد از محاسبه بار عاملي استاندارد بايد آزمون معناداري

بنابراين همبستگيهاي مشاهده شده معنادار است.

صورت گيرد .براساس نتايج مشاهده شده در نمودار ( )4بارعاملي
آماره  tشاخصهاي سنجش هر يک از ابعاد مورد مطالعه در

نمودار  -4آماره معناداري تحليل عاملي سؤاالت پرسشنامه پژوهش
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 .7آزمون فرضیههای تحقیق
در این قسمت با استفاده از روش معادالت ساختاری به بررسی
فرضیههای پژوهش پرداخته خواهد شد.

 .1-7مدلسازی معادالت ساختاری

 .1-1-7آزمون برازش الگوی مفهومی تحقیق

هدف از ارزیابی برازش کل مدل این است که مشخص شود تا
چه حد کل مدل با دادههای تجربی مورد استفاده سازگاری و
توافق دارد .مجموعه وسیعی از معیارها و شاخصهای برازندگی

نمودار  -6اعداد معنیداری مدل ساختاری پژوهش

وجود دارند که میتوانند برای اندازهگیری برازش کل مدل مورد

براساس مدل نهایی ،به وضوح دیده میشود که رابطه بین

استفاده قرار گیرند .متأسفانه هیچ کدام از اینها در تمام جهات

تمامی مؤلفهها که در مدل ابتدایی تحقیق آمده بود مثبت و

نسبت به بقیه برتری ندارند .زیرا یک شاخص برازندگی خاص

معنادار است .بنابرای مدل تحقیق تأیید میگردد.

بسته به حجم نمونه ،روش تخمین ،پیچیدگی مدل ،مفروضات
مربوط به نرمال بودن یا ترکیبی از شرایط فوق به طور متفاوت

 .2-1-7نيکوئي برازش مدل مفهومی تحقیق

عمل میکند .از اینرو افراد مختلف بسته به شرایط مدل ممکن

در نهايت جهت برازش مدل ساختاري فرضيه اصلي تحقيق نيز

است شاخصهای مختلفی را برای برازش مدل مورد استفاده

از تعدادي از شاخصهاي نيکوئي برازش استفاده شده است.

قرار دهند [ .]51در این بخش ،الگوی مفهومی پژوهش در قالب

جدول  20-4بیانگر مهمترین شاخصهای برازش میباشد.

دیاگرام مسیر ترسیم و با استفاده از روشهای مختلف برازش آن

جدول مذکور نشان میدهد که الگوی مفهومی پژوهش جهت

سنجیده میشود .یک مدل کامل معادالت ساختاری در حقیقت

تبیین و برازش از وضعیت مناسبی برخوردار است.

بیانگر آمیزهای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تأییدی است.

جدول  -6شاخصهای برازش مدل ساختاری

نمودار  -5ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری
پژوهش

نتیجه

مقدار مطلوب

شاخص برازش

2/599

>3/00

χ2/df

0/95

<0/90

GFI

0/043

>0/08

RMSEA

0/021

>0/05

RMR

0/91

<0/90

NFI

0/96

<0/90

IFI

0/97

<0/90

CFI

 .3-1-7تفسیر شاخصهای برازش

کای اسکوئر را میتوان به عنوان عمومیترین و پرکاربردترین
شاخص برازش در مدلسازی معادالت ساختاری تلقی کرد .هر
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چه مقدار آن کوچکتر باشد ،برازش دادهها به مدل بهتر است.

جدول  -7اثرات مسقیم ،غیر مستقیم و اثرات کل بین
مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی شرکت

تا جاییکه مقدار صفر برای آن نشان از برازش کامل است .یک
معیار رایج برای بررسی مناسب بودن این شاخص این است

مسیر

که حاصل تقسسیم مقدار کای اسکوئر بر درجه آزادی بایستی

از متغیر

کمتر از مقدار  3باشد .که در مدل ما این مقدار برابر 2/599

به متغیر

مدیریت کیفیت جامع عملکرد مالی شرکت

اثر
اثر
مستقیم غیرمستقیم

0/22

0/296

اثر کل

0/516

محاسبه شده است .بنابراین مدل از برازش مناسبی برخوردار

فرضیه اصلی دوم تحقیق گویای آن است که مدیریت کیفیت

قرار دارد .بر خالف شاخصهای دیگر در مدلسازی که تنها

تأثیر مثبت و معناداری دارد .برای بررسی نقش میانجیگری

مختلف نیز قابل محاسبه است .مقدار کمتر از  0/08برای این

شده است .در جدول ( )8اثر مسقیم ،غیر مستقیم و اثر کل بین

است .شاخص  ،RMSEAبر مبنای تحلیل ماتریس باقیمانده

جامع با نقش میانجی نوآوری تجاری بر عملکرد مالی شرکت

دارای برآورد نقطهای هستند ،این شاخص برای فواصل اطمینان

متغیر نوآوری تجاری از خروجی معادالت ساختاری بهره گرفته

شاخص نشان از برازش مناسب مدل دارد .مقدار این شاخص

مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی شرکت محاسبه شده است.

برای مدل پژوهش برابر  0/043محاسبه شده که نشان از
برازش مناسب مدل دارد .شاخص  ،PMRبراساس ماتریس

جدول  -8اثرات مسقیم ،غیر مستقیم و اثرات کل بین
مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی شرکت

باقیمانده محاسبه میشود و مقادیر کمتر از  0/05آن نشاندهنده

مناسب بودن برازش مدل است .در مدل پژوهش این مقدار برابر

مسیر

 0/021شده است که مناسب میباشد .مقادیر باالتر از 0/9

از متغیر

به متغیر

مدیریت کیفیت جامع عملکرد مالی شرکت

برای شاخصهای  NFI، CFI، GFIو  ،IFIمؤید مناسب بودن
برازش مدل است .با توجه به اینکه در مدل پژوهش تمامی

اثر
اثر
مستقیم غیرمستقیم

0/22

0/234

اثر کل

0/454

همانطور که از جدول ( )8مشخص است ،اثر مستقیم مدیریت

مقادیر به دست آمده برای این شاخصها بزرگتر از  0/9هستند،

کیفیت جامع بر عملکرد مالی شرکت برابر با  0/22است .همچنین

در نتیجه مدل برازش داده شده به دادهها مناسب میباشد.

اثر غیر مستقیم متغیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی

 .8بررسی فرضیههای اصلی تحقیق

میباشد .برای آزمون معنیداری فرضیات فرعی ،از خروجی

شرکت با تأثیر متغیر میانجی نوآوری تجاری برابر با 0/234

فرضیه اصلی اول تحقیق گویای آن است که مدیریت کیفیت جامع

نرمافزار استفاده خواهیم کرد .ضرایب مسیر و نتایج مربوط به

تأثیر مثبت و معناداری دارد .برای بررسی نقش میانجیگری متغیر

فرضیه فرعی اول تحقیق گویای آن است که مدیریت

با نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی شرکت

معناداری آنها در جدول ( )9آورده شده است.

قابلیت یادگیری سازمانی از خروجی معادالت ساختاری بهره گرفته

کیفیت جامع بر قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر مثبت و

شده است .در جدول ( )7اثر مسقیم ،غیر مستقیم و اثر کل بین

معنیداری دارد .مطابق با جدول ( ،)9آماره معنیداری بین

مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی شرکت محاسبه شده است.

متغیر مدیریت کیفیت جامع و قابلیت یادگیری سازمانی برابر

همانطور که از جدول ( )7مشخص است ،اثر مستقیم

 6/37میباشد که بزرگتر از مقدار  1/96است و نشاندهنده آن

است .همچنین اثر غیر مستقیم متغیر مدیریت کیفیت جامع

سازمانی در سطح اطمینان

معنیدار است .همچنین

سازمانی برابر با  0/296میباشد.

اثرگذاری متغیر مدیریت کیفیت جامع بر قابلیت یادگیری

مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی شرکت برابر با 0/22

است که ارتباط میان مدیریت کیفیت جامع و قابلیت یادگیری

بر عملکرد مالی شرکت با تأثیر متغیر میانجی قابلیت یادگیری
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%95

ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر  0/63است و میزان
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فرعی سوم پژوهش نیز تأیید میشود .فرضیه فرعی چهارم

سازمانی را نشان میدهد .بنابراین فرضیه فرعی اول پژوهش

تحقیق گویای آن است که قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد

تأیید میشود.

مالی شرکت تأثیر مثبت و معنیداری دارد .مطابق با جدول (،)9

جدول  -9نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری
شماره
فرضیه

مسیر
از متغیر

به متغیر

عدد
ضریب
معنیداری
مسیر ()β
()t-value

مالی شرکت برابر  4/95میباشد که بزرگتر از مقدار 1/96

نتیجه
فرضیه

1

مدیریت کیفیت
جامع

قابلیت
یادگیری
سازمانی

0/63

6/37

تأیید
فرضیه

2

مدیریت کیفیت
جامع

نوآوری
تجاری

0/57

5/48

تأیید
فرضیه

3

قابلیت یادگیری
سازمانی

نوآوری
تجاری

0/39

3/16

تأیید
فرضیه

4

عملکرد
قابلیت یادگیری
مالی شرکت
سازمانی

0/47

4/95

تأیید
فرضیه

5

عملکرد
مالی شرکت

0/41

4/73

تأیید
فرضیه

نوآوری تجاری

آماره معنیداری بین متغیر قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد

است و نشاندهندة این است که ارتباط میان قابلیت یادگیری
سازمانی و عملکرد مالی شرکت در سطح اطمینان  95درصد

معنیدار است .همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر

 0/47است و میزان اثرگذاری متغیر قابلیت یادگیری سازمانی

بر عملکرد مالی شرکت را نشان میدهد .بنابراین فرضیه فرعی

چهارم پژوهش نیز تأیید میشود .فرضیه فرعی پنجم تحقیق
گویای آن است که نوآوری تجاری بر عملکرد مالی شرکت تأثیر

مثبت و معنی داری دارد .مطابق با جدول ( ،)9آماره معنیداری
بین متغیر نوآوری تجاری و عملکرد مالی شرکت برابر 4/73

میباشد که بزرگتر از مقدار  1/96است و نشاندهنده آن است

فرضیه فرعی دوم تحقیق گویای آن است که مدیریت

که ارتباط میان نوآوری تجاری و عملکرد مالی شرکت در سطح

مطابق با جدول ( ،)9آماره معنیداری بین متغیر مدیریت کیفیت

این دو متغیر برابر  0/41است و میزان اثرگذاری متغیر نوآوری

 1/96است و نشاندهنده آن است که ارتباط میان مدیریت

فرعی پنجم پژوهش نیز تأیید میشود.

است .همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر 0/57

نتیجهگیری و مالحظات

کیفیت جامع بر نوآوری تجاری تأثیر مثبت و معنی داری دارد.

اطمینان  95درصد معنیدار است .همچنین ضریب مسیر مابین

جامع و نوآوری تجاری برابر  5/48میباشد که بزرگتر از مقدار

تجاری بر عملکرد مالی شرکت را نشان میدهد .بنابراین فرضیه

کیفیت جامع و نوآوری تجاری در سطح اطمینان  %95معنیدار
است و میزان اثرگذاری متغیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری

پژوهش حاضر دربرگیرنده دو فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی

تجاری را نشان میدهد .بنابراین فرضیه فرعی دوم پژوهش

بوده است که با استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی

نیز تأیید میشود .فرضیه فرعی سوم تحقیق گویای آن است

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .خالصهای از نتایج آزمون

که قابلیت یادگیری سازمانی بر نوآوری تجاری تأثیر مثبت و

فرضیات مذکور به شرح زیر میباشد.

معنیداری دارد .مطابق با جدول ( ،)9آماره معنیداری بین متغیر

فرضیه اصلی اول بیان میدارد که مدیریت کیفیت جامع

قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری تجاری برابر  3/16میباشد

با نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی بر عملکرد مالی

که بزرگتر از مقدار  1/96است و نشاندهنده آن است که ارتباط

شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد .بنابر نتیجه بهدست

میان قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری تجاری در سطح

آمده ،افزایش عملکرد مالی شرکت تنها به دلیل تأثیر مستقیم

اطمینان  %95معنیدار است .همچنین ضریب مسیر مابین این دو

مدیریت کیفیت جامع نبوده و سازه قابلیت یادگیری سازمانی

متغیر برابر  0/39است و میزان اثرگذاری متغیر قابلیت یادگیری

در انتقال تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی شرکت

سازمانی بر نوآوری تجاری را نشان میدهد .بنابراین فرضیه

نقش بسزایی ایفا میکند .فرضیه اصلی دوم گویای آن است
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که مدیریت کیفیت جامع با نقش میانجی نوآوری تجاری بر

اقدامات موردنیاز برای افزایش نوآوری تجاری میتوان باعث

بهدست آمده ،افرایش عملکرد مالی شرکت تنها به دلیل تأثیر

نتایج حاصل از تحقیق را اینگونه جمعبندی نمود که مدیریت

بهبود عملکرد مالی سازمان شد .در یک نگاه کلی میتوان

عملکرد مالی شرکت تأثیر مثبت و معناداری دارد .بنابر نتیجه

کیفیت جامع قادر است شرایط الزم جهت شکل گیری فرهنگ

مستقیم مدیریت کیفیت جامع نبوده و سازه نوآوری تجاری

سازمانی مناسب یادگیری سازمانی و پذیرش نوآوری تجاری

در انتقال تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی شرکت

را برای سازمان فراهم آورد .هم چنین پیادهسازی صحیح

نقش بسزایی ایفا میکند .بنابر این دو فرضیه میتوان بیان

اقدامات مدیریت کیفیت جامع پیشتیبان توانمندسازی شرکتها

داشت که تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی شرکت

در یادگیری (بواسطه شکل دهی فرهنگ یادگیری سازمانی،

از طریق دو متغیر میانجی قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری

حمایت از کارکنان ،تیمها و سازمان بهعنوان یک کل در خلق

تجاری نیز امکانپذیر میباشد .فرضیه فرعی اول بیان میدارد که

و شکل دهی دانش مرتبط) خواهد بود .همانطور که در فصل

مدیریت کیفیت جامع بر قابلیت یادگیری سازمانی تأثیر مثبت

چهارم نشان داده شد ،بهبود عملکرد مالی شرکت تنها ناشی از

و معنی داری دارد .بنابر نتیجه بهدست آمده ،افزایش مدیریت

تأثیر مستقیم مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی نبوده و

کیفیت جامع تأثیر مستقیمی بر قابلیت یادگیری سازمانی داشته

نوآوری تجاری و قابلیت یادگیری سازمانی در انتقال این تأثیر

و با پیادهسازی صحیح اقدامات مدیریت کیفیت جامع میتوان

نقش بسزایی دارند .درواقع ،نتیجه مذکور همسو با تحقیقات

باعث افزایش قابلیت یادگیری سازمانی شد .فرضیه فرعی دوم

صورت گرفته پیرامون بررسی متغیرهای میانجیای است که

تحقیق گویای آن است که مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری

همراه با مدیریت کیفیت جامع به خلق محیطی میپردازند که

تجاری تأثیر مثبت و معنی داری دارد .بنابر نتیجه بهدست آمده،

منجر به بهبود عملکرد مالی شرکت شود.

افزایش مدیریت کیفیت جامع تأثیر مستقیمی بر نوآوری تجاری

داشته و با پیادهسازی صحیح اقدامات مدیریت کیفیت جامع

پینوشت

میتوان باعث بهبود نوآوری تجاری در سازمان شد .فرضیه
فرعی سوم تحقیق گویای آن است که قابلیت یادگیری سازمانی
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