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 چكيده
قاء د نوآوری سازمانی را ارتناتوکه می ستهای مدیریتی شناخته شده اعنوان شیوهبهمدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی 

با هدف بررس  ی نقش میان ی یادگیری س  ازمانی در ارتبان بیی مدیریت کیفیت جامع و نوآوری س  ازمانی  حاض  ر پژوهشد. ببخش  

 هایرا شرکت همبستگی است. جامعه آماری پژوهش -ایی پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفیان ام شده است. 

 م حیری به روش تصادفی ساده بوده است و برای تعییی گروش نمونهد. هدکوچک و متوس   ش کرص صنعتی مبارکه تشلیم می

اس  تفاده ش  د. روایی  ها از پرس  ش  نامهآوری دادهتعییی گردید. برای جمع ش  رکت Sample Power ،051افزار نمونه توس    نرم

 برای ت زیه و تحلیمبدس  ت آمد.  لفاکا با روش آایید ش  د و پایایی آنگیری از روایی محتوایی و روایی س  ازه تها با بکرهپرس  ش  نامه

اد های پژوهش نشان داستفاده شد. یافته SMART-PLSافزار یابی معادلات ساختاری به کمک نرمها، از مدلها و آزمون فرضیهداده

یر ثه تاها نش   ان داد کثیر مس   تقیم و معناداری دارد. همننیی یافتهو یادگیری س   ازمانی تا که مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری

اس  ت که مدیریت کیفیت جامع بر ها حاکی از آن علاوه بر ایی، یافته. اس  تس  ازمانی متبت و معنادار  یادگیری س  ازمانی بر نوآوری

ثیرگذار اس ت. با توجه به نتای  بدست آمده، مدیریت کیفیت جامع و ای س ازمانی از رری  متییر میان ی یادگیری س ازمانی تنوآور

 های کوچک و متوس  موثر واقع شود. در شرکت اند در جکت ای اد و بکبود نوآوریوتیادگیری سازمانی می
 

.سازمانی، شرکت های کوچک و متوس  مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی، نوآوریواژگان كليدی: 
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 مقدمه -0
ای، در حال ها در هر اندازهدر رول دو دهه گذش  ته، س  ازمان

کارشان هستند که وت ربه تیییرات چش مگیری در محی  کس  

کننده از ه ایی نظیر افزایش آگاهی مص   رفتوان ب ه پ دی دهمی

کیفیت، انتقال فناوری س  ریع، جکانی ش  دن و رقابت با هزینه کم 

به  0های کوچک و متوس   ش  رکتدر ایی بیی، . [73]اش  اره کرد

بخش اص لی اقتص اد در بیش تر کشورهای در حال توسعه تبدیم 

و موفقیت جوامع کمک قابم توجکی  اند و به رش  د، نوآوریش  ده

 .[01]کنندمی

ر تها رقابتیشود برخی از سازمانکه باعث میشناخت عواملی 

از دیگران فعالیت داش  ته باش  ند و در نتی ه پیش  رفت بیش  تری 

نس بت به رقبای خود داش ته باش ند، موض  وعی است که نه تنکا 

در دنیای  .[01]است برای دانشگاهیان بلله برای مدیران نیز مکم

 2رور چشمگیری، یادگیری سازمانیوکار رقابتی و جکانی، بهکس 

های کلیدی دانش شرکت هستند که در ای اد و دارایی 7و نوآوری

دانش  و با توجه به ایی که [73]استوری حفظ مزیت رقابتی ضر

کند تا توانایی ها کمک مییک دارایی با ارزش است که به سازمان

در نتی   ه،  د؛ی  ک محی  متل  ارم حفظ کن   د را دررق  ابتی خو

گیری استوار ها بر س رعت سازمان و افراد در یادموفقیت س ازمان

بدیم شدن از یک اقتصاد صنعتی به تاز س وی دیگر، . [20]اس ت

محور در ری دهه گذش   ته، نوآوری را عامم یک اقتص   اد دانش

های کوچک و متوس    دانس  ته مکمی برای بقاء و رش  د ش  رکت

بسیاری از دانشمندان و  . امروزه، موضوع نوآوری توجه[75]اس ت

اهمیت  مختلف را به خود جل  کرده اس  ت وهای رش  ته محققان

های پر از تیییر و تحول امروزی برای بس   یار زیادی در س   ازمان

های رقی  و ماندن در چرخه تحولات پیدا کرده رقابت با س  ازمان

ها حیاتی س   ازمان عنوان عامم مکم واس   ت؛ چرا که نوآوری به

محی  پینیده و  منظور ای  اد ارزش و مزیت رقابتی پایدار درب ه

 ها برای بالادر بس  یاری از ص  نایع، ش  رکت متییر امروزی اس  ت و

های خود در راه نوآوری، زیر فش   ار فراوانی قرار بردن توانمن دی

 .[1]جا دارد های مدیراندارند و نوآوری در صدر فکرست فعالیت

ای عامم رور گس  تردهرور خاص، کیفیت بهدیگر، بهاز س  وی 

دی محس  و  های تولیش  رکت کننده موفقیت و رقابت درتعییی

های ها روشس  ازمان با توجه به ایی که . همننیی[71]ش  ودمی

کار خود اتخاذ ولرد کس    عملنوآوری و مختلفی را برای ارتق اء 

رور ابزار مکمی اس   ت که به 4م دیری ت کیفیت جامع کنن د،می

 

1 Small & Medium Enterprises size(SMEs) 

2 Organizational Learning 

3 Innovation  

عنوان های تولیدی و خدماتی بهای توس     س   ازمانگس   ترده

ان پذیرفته ش  ده وکارش  رویلردی برای بکبود در عمللرد کس   

بدیی ترتی  بکبود کیفیت و نوآوری در حال تبدیم  .[04]اس   ت

ها در ای اد و دفاع از رکتکه ش    اس   تهایی راهبردش   دن به 

ب  ه همیی دلی  م،  .[05]برن  دبل  ار میی خود رق  ابت موقعی  ت

را اتخاذ کنند تا  ییسازوکارها دیکوچک و متوس  با یهاش رکت

خود غلبه کنند.  یخاص محدودکننده عمللرد ت ار یهابر چالش

 یاریدر بس یارور گس تردهجامع به تیفیک تیریمد یس ازادهیپ

مختلف باعث حفظ  یهاکوچک و متوس  در بخش یهااز شرکت

کبود ب ی ورقابت تیبه مز یابیو دس   ت یثبات، بکبود عمللرد ت ار

و کارمندان را به دنبال  انیمش   تر تی و رض   ا ی گردی دهنوآور

 [.23دارد]

کید نیز تأهای کوچک و متوس    مطالعات مربون به ش  رکت

جویی به مقیاس ها با استفاده از صرفهکه ایی ش رکت س تکرده ا

ر پایه ها برقابت بپردازند. مزیت رقابتی ایی ش   رکت توانند بهنمی

گیرد که به ارلاعات فرآین دها و محص   ولات نوآورانه ش   لم می

. پژوهشگران سعی دارند تا مناس   از بازار و مشتری وابسته است

ه ایی را برای اراه ه نوآوری اراه ه دهن د. نگاهی به جایگاه و ای ده

دهد که ایی ان میهای کوچک و متوس   نشکارکردهای ش رکت

عنوان موتور محرکه رش   د اقتص   ادی کش   ورها ها بهش   رکت

ها از نقش و های اخیر با فکم دولتآفریی هستند و ری سالنقش

جایگاه ایی ش رکت ها، کارکرد آنکا در اقتص اد کشورهای در حال 

های کوچک و تر شده است. شرکتویژه ایران برجس تههتوس عه ب

ص اس اس ی در رش د اقتص ادی کشور عنوان یک محرمتوس   به

های ص  نعتی درص  د از ش  رکت 3/14که  اس  تتوص  یف ش  ده 

-31دهد و اشتیال تشلیم می 0731خصوصی کشور را در سال 

 [.4]دسازدر حال کار را فراهم میدرصد از جمعیت  11

ب ا توج ه ب ه ایی ک ه یادگیری س   ازمانی و توجه به فرهن  

های پیشرو اصلی سازمانهای مداری از شاخصهکیفیت و مش تری

های کوچک و متوس  و همننیی ش رکت اس تدر عص ر حاض ر 

س  طب بس  زایی در اش  تیال و توس  عه اقتص  ادی کش  ورها دارند و 

تر ش    ده و اغل    محی  تولی  دی فعلی، بیش از پیش رق  ابتی

تر ش  دن بازارها و دلیم پینیدههای کوچک و متوس    بهش  رکت

 ابتی ش  دیدی قرار دارند؛حت فش  ار رقتیییر نیازهای مش  تری ت

درنتی ه ایی ش  رای  زمینه مناس  بی را برای پژوهش  گران در ایی 

مط الع ات زی ادی رابطه بیی مدیریت حوزه ای  اد کرده اس   ت. 

4 Total Quality Management(TQM) 
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کیفی ت جامع و یادگیری س   ازمانی، رابطه بیی مدیریت کیفیت 

جامع و نوآوری سازمانی و رابطه بیی یادگیری سازمانی و نوآوری 

یک از تحقیقات رواب  ؛ ولی هیچس  ترس  ی کرده اس  ازمانی را بر

بیی هر س   ه متییر مدیریت کیفیت جامع، یادگیری س   ازمانی و 

ص  ورت یل ا بررس  ی نلرده اس  ت و ایی نوآوری س  ازمانی را به

نظری و ک  اربردی در بیی  کردن ایی خل  ا پژوهش ب  ا ه  دف پر

ایی های کوچک و متوس    رراحی و ان ام ش  ده اس  ت. ش  رکت

های ص   نعتی که هدفش   ان ای اد ویژه در ش   کرصموض   وع به

های توس   عه با دانش و یادگیری و نوآوری کارآفرینی با ش   اخ 

 ،بر همیی اساس. استهمراه اس ت، از اولویت بیش تری برخوردار 

در پژوهش ح اض   ر به موض   وع تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر 

نوآوری س   ازم انی ب ا نقش میان ی یادگیری س   ازمانی در بیی 

 های کوچک و متوس  پرداخته شده است.تشرک
 

 ادبيات نظری و پيشينه پژوهش -6

 های كوچک و متوسطشركت -6-0

س کم قابم توجه خود  میدلکوچک و متوس   به یهاش رکت

 راناستگذایپژوهشگران و س ییرا در ب یدر اقتصاد، توجه روزافزون

 ستمیس کیعنوان اساس کوچک و متوس  به یهادارند. ش رکت

  ادیآنکا اشتیال ا رایز؛ ش وندیش ناخته م هادر کش ور یاقتص اد

ناخال   دیدهند و به تولیم شیکنن د، س   طب درآم د را افزایم

 یهارور متال، در اروپا ش   رکت[. به75کنن د]یکم ک م یداخل

ها را در درصد از کم تعداد شرکت 11از  شیکوچک و متوس   ب

اش  تیال را درص  د از  11دهند که حدود یم میتش  ل دیبخش تول

کوچک و متوس      یهاش   رکت تیاهم یی. بنابرارندیگیدربرم

 یاهرور گستردثروت به  ادیو ا لرشد اقتصاد، اشتیا یبرا یدیتول

های کوچک و متوس    در ش  رکت [.71ش  ده اس  ت] رفتهیپذ

رور متوس  به اشتیال بیش از نیمی کشورهای در حال توسعه، به

 %41کم مشاغم جدید و  %51ش ود و از نیروی انس انی من ر می

 .[0]دنکرا ای اد می  ملی لتولید ناخا

 و افتهیکوچک و متوس  در هر دو اقتصاد توسعه  یهاشرکت

مانند ملان، اندازه،  ارهایاز عوامم و مع یدر حال توس  عه با تعداد

ها، ییس   ی، س   اخت ار، تعداد کارکنان، ح م فروش، ارزش دارا

 ونیس   ی. کماندش   ده فیتعر یو فناور ینوآور  یاز رر تیمالل

کوچک و هم  یلیخ یهاتکند که هم شرکیم انی( ب2115)اروپا

هستند که کمتر از  ییهاش رکت ،کوچک و متوس   یهاش رکت

 ونیلیم 5از  شینفر را اس  تخدام کرده، ح م معاملات آنکا ب 251

 وروی ونیلیم 47ها از ش   رکت ییا انهینبوده و ترازنامه س  ال وروی

شرکت  کینفر و  51شرکت کوچک کمتر از  کیکند. یت اوز نم

 یهااز مشخصه یبرخ [.71نفر کارمند دارد] 251متوس  کمتر از 

بزرگ  یهاکوچک و متوس  را از شرکت یهامشترص که شرکت

 [.02نشان داده شده است] 0 شماره در جدول ،کندیم زیمتما
 

های كوچک و متوسطهای شركت: مشخصه0 جدول

 مشخصه از لحاظ...

 
 ساختار

 درجه اعمال نفوذ از سوی مدیران فردی؛  -2ساختار تخت با چند لایه از مدیریت؛  -0
تیییرات  های سریع بهپتانسیم واکنش -5تک مقره؛ ملان  -4های غیررسمی راهبرد -7

 منابع مالی محدود  -1فرهن  یلپارچه و  -3درجه پاییی تخص ؛  -1بیرونی؛ 

 ارتبان
 فعالیت در بازارهای محدود با یک پایگاه مشتری کوچک -0
 مخاربیی بیرونی محدود -2

 فرآیندها
 درجه پاییی استانداردسازی؛  -2پذیر؛ فرآیندهای انعطاف -0
 نتی ه گرا بودن -4العملی و ذهنیت واکنشی و علس -7

 افراد
 کاتالیزورهای تیییر داخلی بسیار کمی هستند؛ -2کمال سرمایه انسانی و دانش؛  -0
 سازیوقوع کم اتحادیه -4های خود را ببینند و  توانند نتی ه تلاشافراد می -7

 نوآوری سازمانی -6-6

 ییآغاز شد. ا 0331از س ال  یس ازمان یمطالعات حوزه نوآور

و  یثر از س  اختار س  ازمانارا مت یس  ازمان یمطالعات، ابتدا نوآور

 یهاهمنون عادت یآن، موض  وعات  هیو در نت دانس  تیمنابع م

 یتیریمد یقبل یهاو اص   رار بر روش یانس   ان یرویبد ن یرفتار

 ی. نوآور[7مطرح شدند] زماندر سا ینوآور یبرا یعنوان موانعبه

 از  یاگسترده فیدر ر ،یرقابت تیمز یمنبع اساس کیعنوان به

 

 م،یدل ییبه هم .[27اس   ت]مط الع ات مورد توج ه قرار گرفت ه 

 قاهم هستند ینوآور یندهایفرآ یبرا یادیز تیاهم زیکارگزاران ن

خو  قلمداد  یرقابت تیموقع کیداش   تی  یبرا ییمبن ا راو آن 

ها چرا برخی از شرکتهنگام تحلیم ایی سوال که  .[25کنند]یم

م که برخی دیگر متحالیبرتری و تسل  بر بازار دارند، درمتم اپم 

دهند و یا کاملا کوداص س  کم بازار خود را از دس  ت میش  رکت 
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موف  های دهد که شرکتخورند، مطالعات نشان میش لس ت می

با نوآوری در هریک از اجزای خاص مدل ت اری خود یا کم مدل، 

 .[22]اندبر بازارها تسل  پیدا کرده

 یاس   لو]س   ازمان هملار یدر کتابنه راهنما ینوآور فیتعر

حال گسترده و ساده است:  یی[ در ع2115، 5و توس عه یاقتص اد

در  دیجد یروش س   ازمان کی یس   ازادهیپ ،یس   ازمان ینوآور

 یمحم کار و رواب  خارج لاتیوکار شرکت، تشلکس  یهاوهیش 

 یاهوهی. ش0است:  یش امم س ه شاخه اصل فیتعر ییا که اس ت

 یهاوهیامور روزمره و ش یسازمانده یبرا دیجد یها)روشیت ار

 میتقس    دیج د یه امح م ک ار)روش ل اتی. تش   ل2(؛ یک ار

 یها)راهی. رواب  خارج7مربون به کارکنان( و  یه اتی مس    ول

 ینکادها ایها ش   رکت ریرواب  ب ا س   ا یس   ازم ان ده دی ج د

 .  [01(]یدولت

از چکار  یسازمان ی( نوآور2114)ون  و احمد دگاهیاساس دبر

 ینوآور و راهبردی ینوآور ،یرفتار ینوآور ،یمحصول یبعد نوآور

ت به توسعه محصولا یمحصول ینوآور .شده است میتشل یندیفرآ

 یازهاین ایکاربران  یازهایبه ن ییپاس   خگو یبرا دیخدمات جد ای

ها و میافراد، ت لهیکه به وس    یاررفت ینوآور ؛ب ازار اش   اره دارد

 ،یفرهن  نوآور یریگشلم و شودیم دهیکش ریبه تص و تیریمد

 ؛س   ازد-یرا مملی م یو نوآور دیجد یه ادهی ا یدرون رشیپ ذ

 که دارداشاره  دیجد یرقابت یهاراهبردبه بکبود  راهبردی ینوآور

به  یندیفرآ ینوآور ،تیو درنکاکند یم ینیآفرشرکت ارزش یبرا

 ای دیجد زاتیت ک  یاز رر دیتول ندیفرآ یبکبود اس اس ایتوس عه 

 .[47اشاره دارد] یاتیعمل یندهایم دد فرآ یمکندس

 یادگيری سازمانی -6-3

توس      0317بار در س   ال  ییاول یبرا یس   ازمان یریادگی

 یرفتار یهامطالعه خود درباره جنبه ییدر اولو  1و مارچ  رتیس 

عنوان بهو  [07مورد استفاده قرار گرفت] یس ازمان یریگمیتص م

 رشیمدت مورد پذس  ازمان در دراز تیموفق ییتض  م یبرا یابزار

سازمان در  کی ییتوانا یس ازمان یریادگی. [21س ت]قرار گرفته ا

امم ش تیفعال ییا که بکبود عمللرد براساس ت ربه است ایحفظ 

و رواب (، اشتراص  نشیها، بمکارت  ادیا ایکس   دانش)توس عه 

که بدس ت آمده است( و  یزیاز آن چ گرانید یدانش)انتش ار برا

در  یعیرور وسکه به یبه ش  لل یریادگیاس تفاده از دانش)ادغام 
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 باش   د( دیجد یهاتی ب ه موقع میدس   ترس بوده و ق اب م تعم

کوچک و  یهادر ش  رکت یس  ازمان یریادگی ندی. فرآ[70]اس  ت

در رول زمان دوباره ش لم گرفته و تلامم  دیبا ش هیهممتوس   

 یابیستد یبرا دیجد یهاییتوانا دیباز تول یبرا یریادگی رایز ؛ابدی

 .[03لازم است] یرقابت تیبه مز

از پن  بعد  یس  ازمان یریادگی( 2110)3فهین دگاهیاس  اس دبر

 یریادگیانداز مشترص، چش م ،یذهن یهامدل ،یفرد یهامکارت

 یدفر یهامکارتکه  شده است میتشل یس تمیو تفلر س  یمیت

 رتیبص یبخشو عم  یس  ازبه تعکد مس تمر ش خ  در ش  فاف

 دنید یبرا ییو توانا دنیورز ییبایش   ل ،یبخش    یانرژ ،یفرد

 ییها و باورهادهیبه ا اتیت ل ،یذهن یهامدل اشاره دارد. اتیواقع

 اتیبه ت رب یو معنابخش تاقداما تیهدا یبراکه افراد اشاره دارد 

ه اشار ینشیانداز مشترص به بچشم .دهند یمورد اس تفاده قرار م

نس  بت به آن متعکد  اان کاملکه اعض  اء در س  راس  ر س  ازم دارد

و  یهمراس  تاس  از ندیرآعبارتس  ت از ف یمیت یریادگی .دهس  تن

ا کامل ااعض یکه برا ی یخل  نتا یبرا ستمیس کی تیتوسعه ظرف

یعنی  یس   تمیتفلر س    ،تیدر نکا .اس   ت ندیمطلو  و خوش  ا

مش   لم در قال   کی  یبررس    یدر افراد برا یس   ازتی ظرف

 یمتقابل نارتبا گریلدیک ه با  یک ام م از عن اص   ر یام موع ه

 .[74]ددارن

 مدیریت كيفيت جامع -6-0

در ژاپی درباره  0350و  0351 یهادر س   ال 1ن یادوارد دم

که ما  یزیآغاز چس   خنرانی کرد؛ درباره  یآمار تی فیکنترل ک

 یهاتیفعال .مینامیجامع م تیفیک تیریاکنون آن را فلس   فه مد

 الاتیدر ا 0311دهه  میدر اوا 01یو کرازب 3جوران در کنار ن یدم

 ادیفر"عنوان جامع به تیفیک تی ریمتح ده محبو  ش   د و م د

 .[45شد] میتبد یرقابت تیداشتی مز یبرا "00مبارزه

 فیجامع من ر به تعار تیفیک تیریمختلف به مد یلردهایرو

 تیری( مد0313)02لویعنوان متال، پرس  ش  ده اس  ت. به یمتفاوت

 شیافزا ،یاص لاح فرهن  سازمان یروش برا کیجامع را   تیفیک

وکار و بکبود کس     تیریمش   ارکت کارکنان در هر بخش از مد

  یخاص از رر یمانبه اهداف س  از دنیرس   یبرا تیفیمس  تمر ک

اش   اره  یی( به ا0331)07یندس   یو ل وانزیکرد. ا فیتعر یمیکار ت

ه بر است ک یتیریمد لردیرو کیجامع  تیفیک تیریکردند که مد
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تمرکز دارد. اگرچه  یریپذو انعط اف یو بکبود اثربخش    تی فیک

 یول؛ اس   ت یمختلف فیتع  ار یج  امع دارا تی  فیک تی  ریم  د

 لردیرو کیجامع  تیفیک تیری( نش   ان داد که مد2114رحمان)

اس ت که شامم موضوعات  یبکبود عمللرد س ازمان یبرا یتیریمد

در  ینقش مکم تیفیک تیری. مد[24]است یو رفتار یمختلف فن

ها در س  ازمان یچالش اص  ل و کندیم فایس  ازمان ا یکل راهبرد

دوام  یرقابت ش  دتو به  یبازار جکان ییاس  ت که در ا ییجکان ا

مدیریت کیفیت جامع یک توان چنیی گفت که می .[21]اورندی ب

 ایهدف آن مدیریت کم س  ازمان به گونه وبرنامه تولیدی اس  ت 

مش  تریان که برای  یمحص  ولات و خدمات ،که در تمام ابعاد اس  ت

عنوان یک فلسفه و هم ایی تعریف هم به .، سرآمد باشداستمکم 

نمایانگر پایه و  وش   ود م موعه ای از اص   ول راهنما تعریف می

 [.77]رور مداوم در حال بکبود است اس اس سازمانی است که به

 یعمدتأ بر رو تیفیک تیریپژوهش درباره مد ،یخیاز لح ا  ت ار

 یهاکه ش  رکتیدرحال ؛رگ متمرکز ش  ده اس  تبز یهاش  رکت

اقتصاد  یکوچک و متوس    برا یها، ش رکتهس تندبزرگ مکم 

 میتشل راها و مشاغم شرکت تیمکم هس تند و اکتر اریبس  یمل

 یهاش  رکت  یبه ش  را یاژهیامر مس  تلزم توجه و ییدهند. ایم

درخصوص  یمتفاوت یهادگاهیاگرچه د و استکوچک و متوس   

 کوچک و متوس  وجود دارد یهاشرکت زکنندهیمتما یهایژگیو

مش   ترص وجود دارد ک ه آنک ا متف اوت از  یدگ اهی د کی  یول

 .[02کنند]یم تیبزرگ فعال یهاشرکت

 تیری( مد2100)04گمیو ا یننایچ چیوان دگ اهی اس   اس دبر

 ،یتمرکز بر مش   تر ،راهبردج امع از چک ار بعد تعکد و  تی فیک

 ده استش میارلاعات تشل میتحلوهیو ت ز یمنابع انسان تیریمد

سازمان  یرده بالا رانیمد یهاتیبه فعال راهبردتعکد و  که در آن

 لردیش  رکت با رو تمدت و بلندمدبه اهداف کوتاه دنیرس   یبرا

تمرکز بر  ؛در محص   ولات و خدمات اش   اره دارد تیفیک شیافزا

 یدر امر رراح انیکردن و مشارکت دادن مشتر ریبه درگ یمشتر

دهد تا یاجازه م دکنندهیکه به تول ش   ودگفت ه می محص   ول ات

 یمشتر یهاداده و با خواسته  یخود را تشخ انیمشتر یازهاین

 در جکت یسازمان یهاتیفعال ،یمنابع انسان تیریمد ؛آش نا ش ود

به  دنیرس یکارمندان و کارگران برا شتریهرچه ب ییکارا شیافزا

اراهه  ،ارلاعات میوتحلهیت ز ،تیو درنکا اس   تاه داف مورد نظر 

راهه به جکت ا ندیو فرآ تیفیموقع در مورد کو به  یارل اع ات دق

  .[42]است کارمندان
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 و نوآوری سازمانی جامع كيفيت مدیریترابطه  -6-5

هایی که مدیریت کیفیت جامع را در ش   رکت خود ش   رکت

هایی برای پاس   خگویی به بکتریی کنند، باید راهس   ازی میپیاده

کنندگان پیدا کنند. ایی ش   ل م ب ه نی ازها و انتظارات مص   رف

 کند تا در تولید و عرض   هی را برای ش   رکت ای اد مییاههانگیز

از آن  و [40]محصولات برای تأمیی نیازهای مشتریان، نوآور باشد

ه من ر ب رانیکارکنان و نگرش متبت مد یکه توانمندس  از ییجا

در  ینوآور  ادیدادن آنکا به ا زهیش  ود، انگیکارمندان م تیرض  ا

در سازمان  یرقابت تیمز شیموج  افزا ،یمش تر تیرض ا نهیزم

 یبرا یرقابت تی منبع مز عنوانب ه تی فیک تی ریش   ود. م دیم

رقابت در بازارها محس   و   یابزار قدرتمند برا کیها و ش   رکت

 جامع، تیفیک تیریمد یدیاز ابعاد کل یلی ک ه در آن دش   ویم

کنند مرجع در یکه ادعا م ییهااست و سازمان یتمرکز بر مش تر

 هیاول تیعنوان اولورا به یمشتر یستیبا شهیهس تند، هم تیفیک

  یترت ییبد د وخود داشته باشن یهاتیو اولو ازهایدر دانس تی ن

 واس  ت  ندیفرآ ییگام در ا ییها، اولتیو اولو ازهاین ییش  ناخت ا

محص   ولات و   ادیا ینوآورانه ش   رکت برا یهامن ر ب ه تل اش

 میرس   یم  هینت ییبه ا  یترت ییخواهد ش  د. بد دیخدمات جد

 اقطع ،کنندیجامع را اجرا م تیفیک تیریکه مد ییهاکه س  ازمان

و  ص   ولاتدر مح ینوآور یاجرا یرا برا یقابم توجک یه اتل اش

 .[00اد]خدمات خود ان ام خواهند د

 سازمانی یادگيری و جامع كيفيت مدیریت رابطه -6-2

جامع رابطه  تیفیک تیری( نش   ان داد ک ه م د0337)05ب ارو

نوان عرا به یسازمان یریادگیدارد و  یس ازمان یریادگیبا  یلینزد

 کند. مطالعهیم انیجامع ب تیفیک تیریمحص  ول مورد انتظار مد

 تیفیک تیریاص   ول مد  ادیدهد که در هنگام ایبارو نش   ان م

باشند؛ سطوح  تهدر س ه س طب تمرکز داش دیها باجامع، ش رکت

ها و کیافراد را با تلن ندیفرآ ییا ک ه و س   ازم ان یگروه ،یفرد

 میرا در تلم یس   ازمان یهاکند و گروهیآش   نا م دیارلاعات جد

 ،و در نک  ای  ت کن  دیدانش مربور  ه کم  ک م میه  ا و تعمپروژه

 ها کمک-به سازمان زیجامع ن تیفیک تیریاصول مد یس ازادهیپ

 .[24]رندیبگ ادیرا  یوربکبود بکره یهاروش ،کندیم

 سازمانی و نوآوری سازمانی یادگيری رابطه -6-2

در دهه  یس   ازمان یگس   ترده و متنوع درباره نوآور خنهیتار

 یرایبس و داشته است یسازمان یریادگیدر  یگذش ته نقش مکم

 یآورو نو یس   ازمان یریادگی ییب یارتبان متبت قاتیتحق ییاز ا

 یهرچه نوآور ،دهدکه نش  ان می اندرا مش  اهده کرده یس  ازمان

15 Barrow 
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 خواهد ش  تریب ازیمورد ن یریادگی زانیم د،یبدس  ت آ یتر یعم

 یهرچه نوآوردهنده ایی اس   ت که  ایی مقوله نش   ان .[72]بود

 رییو تی یریادگیباشد،  ش تریس ازمان ب کیبدس ت آمده توس   

ه از ک یدانش سازمان یگذارهیاست. پا ش تریب س تمیس  ازیموردن

( کس  یس ازمان یریادگیاز دانش موجود) دیآن دانش جد  یرر

 ینوآور که در آن دکنیم کیرا تحر یس  ازمان یش  ود، نوآوریم

 ثر اس  ت. س  ازمانوبالا و م یس  ازمان یریادگی تیقابل ازمندین ادیز

 ریثات یسازمان یریادگی تیقابل ت وخلاق اس  یس ازمان رندهیادگی

 .[41شرکت دارد] یبر نوآور یمتبت و قابم توجک

در ارتباط بين  سااازمانی یاادگيری نقش مياانیی -6-8

 سازمانی نوآوری مدیریت كيفيت جامع و

 تیفیک تیریمد راهبرداند که از محققان اظکار داشته یاریبس

 تیزم شیو افزا یریادگی تیتقو یبرا دیابزار بالقوه مف کیجامع 

هولند، کروس   ان و  یهاش   رکت اس   ت. با توجه به گفته یرقابت

 ،یریادگی یی( توانا0335)ی( و نوناکا و تاکه هوچ2112)01سیبونت

را در  یرقابت تیدهد و مزیم شیزارا اف یس   ازمان ینوآور ییتوانا

 یاهتیفعال ،یریادگی و همننیی کندیآشفته حفظ م یکاطیمح

  یدر مح تیموفق یعامم اصل تیفیو ک دهیرا ارتقاء بخش ینوآور

ود را خ یرقابت تیتوانند مزیها مش  رکت  ه،یدر نت بوده و یرقابت

 .[24حفظ کنند] تیفیک تیریمداوم محصول و مد دیتول  یاز رر

 دندیرس  هینت ییبه ا یقی( در تحق0730و هملاران) یدیس 

 یفناورانه همبس   تگ یو نوآور ریفراگ تیفیک تی ریم د ییک ه ب

 تواندیم ریفراگ تی فیک تی ریم د ،  هیوجود دارد. درنت ییب ال ا

و  اد یدر جکت ا یو فرهن  سازمان یتیریفلسفه مد کیعنوان به

و عارف  پکوند. س  [1]ؤثر واقع ش  ودودر س  ازمان م یبکبود نوآور

 تیفیک تیری( در پژوهش خود نش   ان دادن د ک ه مد0737نژاد)

 یریادگی  بر  ریفراگ تی فیک تی  ریم د ،یبر عمللرد نوآور ریفراگ

ارد متبت د ریثات یبر عمللرد نوآور یسازمان یریادگیو  یس ازمان

 ییدر ارتب  ان ب یس   ازم  ان یریادگی   یان ی  نقش م ییو همنن

. [5]ش    د دیی  ات   ینوآور دو عمللر ریفراگ تی  فیک تی  ریم  د

 تیفیک تیری( در پژوهش خود نش   ان داد که مد0734)ینیممب
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 یانس  ازم یتعال یبر رو یس  ازمان یریادگی یگریان یبا م ریفراگ

خود به   ی( در تحق0735و هملاران) دهی. بشل[3]است رگذاریثات

 یریادگیفرهن   میکه به ش   لم مس   تق دندیرس     هینت ییا

 یازبر توانمندس یسازمان یریادگی، یسازمان یریادگیبر  یس ازمان

بر  یسازمان یریادگیفرهن   میرمستقیو به شلم غ یروانش ناخت

 یریادگی  یاز رر یسازمان یو نوآور یشناختروان یتوانمندس از

( در پژوهش 0735و هملاران) ی. قربان[2]است رگذاریثات یسازمان

 ینوآور تیدانش و قابل میتسک ییکه ب دندیرس  هینت ییخود به ا

 یس  ازمان یریادگی تیوجود دارد و قابل یرابطه معنادار یس  ازمان

 .[3]کندیم یان یرابطه را م ییا

  هینت یی( در پژوهش خود ب ه ا2100)03ه ان   و همل اران

بر  یجامع اثرات قابم توجه و متبت تیفیک تیریکه مد دندیرس   

جامع و  تیفیک تی ریم د ییدارد و همنن یس   ازم ان یریادگی 

 بر عمللرد یقابم توجه و متبت ریثاهر دو ت یس   ازم ان یریادگی 

ب  ه  د( در پژوهش خو2102)و همل  اران اهوی  . ل[24]دارد ینوآور

 یان یم ریعنوان متیبه یسازمان یریادگیکه  دندیرس   هینت ییا

کن  د و یعم  م م یس   ازم  ان یو نوآور یفرهن    س   ازم  ان ییب

  کس  یاز رر یها نش ان داد که فرهن  سازمانافتهی ،ییبراعلاوه

. [23]گذاردیم ریثات یو نوآور یس   ازمان یریادگی یدانش بر رو

که  دندیرس  هینت ییبه ا ی( در پژوهش 2101و هملاران) یزدانی

به  دارد و یس   ازمان یریادگیبر  یجامع اثر متبت تیفیک تیریمد

و  اهوی  . ل[44]کن  دیکم  ک م یس    ازم  ان یریادگی   شیافزا

 یس  ازمان یریادگینش  ان دادند که  یقی( در تحق2103هملاران)

عمم  یس   ازمان یو نوآور یرهبر ییب یان یم ریمتی کیم انن د 

( در پژوهش خود نش   ان 2103)ان. آنتونس و هملار[45]کندیم

 تیفیک تیریمد یس  ازادهیدر محص  ول و پ ینوآور ییدادند که ب

در  یجامع، نوآور تیفیک تیریوجود دارد و مد یرابط ه معن ادار

 .[00]هد شیرا افزا ندهایمحصولات و فرآ

 یرهایمتی انیم یبر رواب  نظر یپژوهش، مبتن یمدل مفکوم

 شینما 0 ش  ماره اثرگذار بر موض  وع پژوهش اس  ت که در ش  لم

 داده شده است.

17 Hung et al. 
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 مدل مفهومی پژوهش :0 شكل
 

پژوهش حاضر با هدف  ،0شلم شماره براساس مدل مفکومی 

تبییی نقش می  ان ی ی  ادگیری س   ازم  انی در ارتب  ان عل ی بیی 

های کوچک و مدیریت کیفیت جامع و نوآوری سازمانی در شرکت

 :استرور ویژه به دنبال بررسی چکار فرضیه متوس  به

 ؛ثیر داردکیفیت جامع بر نوآوری سازمانی تا . مدیریت0

 ؛ثیر داردکیفیت جامع بر یادگیری سازمانی تا. مدیریت 2

 ؛ثیر داردیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تا. یادگ7

. یادگیری س  ازمانی نقش میان ی را در ارتبان بیی مدیریت 4

 کند.کیفیت جامع و نوآوری سازمانی ایفا می
 

 ششناسی پژوهروش -3
و از  یکاربرد یهاپژوهش حاض   ر از نظر هدف، جزء پژوهش

اس  ت که در آن،  یهمبس  تگ -یفینظر روش پژوهش از نوع توص 

ش   ود و یم میبراس   اس هدف پژوهش تحل رهایمتی انیرابطه م

پژوهش  ییاست. ا یبر معادلات س اختار یرور مش خ ، مبتنبه

 گرفتهان ام  0733سه ماهه در زمستان سال  یمقطع زمان کیدر 

و  ینظر یمبان نهیارلاعات در زم یآورمنظور جمعبه ک ه اس   ت

 یهاگاهیاز پا زیمقالات و ن ،یاموض   وع، از منابع کتابخانه اتی ادب

 یاس تفاده ش ده است. برا یلیاللترون یهاو م له یارلاعات علم

به کمک پرس  ش  نامه اس  تفاده  یدانیها، از روش مداده یآورجمع

از  رهایمتی انیرواب  م یو مدل ساز شسن  یبرا انیدر پا و شد

ب ا روش ح داق م مربعات  یمع ادل ات س   اخت ار یس   ازم دل

دلیم استفاده از ایی روش  و هاستفاده شد (SMART-PLS)یجزه

 اس   میرنوف-کولموگوروفمربون به آزمون  2ش   ماره  در جدول

 آورده شده است.

 رگینس   بت به د یش   تریب یآگاه رانیکه مد ییبا توجه به ا

عامم شاغم در  رانیس ازمان دارند، مد تیافراد س ازمان به وض ع

مبارکه  یکوچک و متوس    واقع در ش  کرص ص  نعت یهاش  رکت

در پژوهش حاضر،  دهند.یم میپژوهش را تشل ییا یجامعه آمار

 فیپرسش با ر 51 یحاو یاارلاعات از پرسشنامه یگردآور یبرا

 موافقم( اس  تفاده شده افم تا کاملمخال ا)از کامللرتیل یانهیگز 5

 یریگص   ورت نمونهمطالعه به ییدر ا یریگروش نمون هاس   ت. 

ر د ازیح م نمونه موردن یییتع یبرا و س اده بوده اس  ت یتص ادف

PLS-SEM با  از مدل یتوان براساس قسمت میتحل لهیوس هب دیبا

م ح که ییجاآنها اس   تفاده کرد. ازینیبشیتع داد پ ییتربزرگ

 اتیبراس اس خص  وص   اض  رورت PLS-SEMدر  یش نکادینمونه پ

شده است، محققان  یگذارهیپا جزهیمربعات  ییکمتر ونیرگرس 

که  ییهمانند آنکا یشتریب زیمتما یتوانند به قواعد س رانگشتیم

رور به. [03]( اراهه شده است، رجوع کنند0332کوهی، )لهیوسهب

 Sample Powerو  G*Powerمتم  ییهامحققان از برنامه  متناو

 ندینمایمدل استفاده م ماتیمخت  تنظ وانت میتحل یاجرا یبرا

 ح م نمونه یییافزار تعتوس     نرم زیدر پژوهش حاض   ر ن ک ه

Sample Power  یبه توان آمار دنیرس   یمش  اهده برا 051به 

 15/1 یبا آلفا 0/1معادل  R2 و کس    حداقم مقدار 11%  یرا

 عاتارلا میتحل یدر پژوهش حاض   ر برا ییاس   ت. همنن ازی ن

که  دیاستفاده گرد 24ورژن  SPSSاز نرم افزار  یش ناخت تیجمع

 آورده شده است. 7 شماره آن در جدول  ینتا

پژوهش ش  امم دو بخش اس  ت: بخش اول  ییپرس  ش  نامه ا
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مدت فعالیت  و ش  امم یش  ناختتیجمع یهامربون به پرس  ش

 (؛ سیسال 04بیشتر از  سال و 04تا  3سال،  3کمتر از )ش رکت

 یو بالا 11 یال 50، 51یال 40، 41 یال 71، 71)کمتر ازپاس  خگو

 یکارشناس ،ی)کارش ناس  پاس خگو لاتیتحص  زانیس ال( و م 11

است  یتخصص یهاو دکترا( است. بخش دوم شامم پرسش ارش د

 چیجامع از پرسشنامه وان تیفیک تیریمد ریسن ش متی یکه برا

 ،راهبردپرسش با ابعاد)تعکد و 03 یحاو( 2100)گمیو ا یننایچ

 میو تحل هیو ت ز یمنابع انس   ان تی ریم د ،یتمرکز بر مش   تر

 یگرفته ش  د. برا ارمس تقم بل ریعنوان متیارلاعات( اس ت که به

( 2114از پرس  ش  نامه ون  و احمد) یس  ازمان یس  ن ش نوآور

 ،یرفتار یدر محص  ول، نوآور یپرس  ش با ابعاد)نوآور 05 یحاو

وابس   ته و  ریعنوان متی( بهین دیفرآ یو نوآور اهبردیر ینوآور

از  یس  ازمان یریادگی ریس  ن ش متی یپرس  ش برا 24 تیدرنکا

 یمدل ها ،یفرد یبا ابعاد)مکارت ها (2110)فهیپرس   ش   نامه ن

( یس  تمیو تفلر س   یمیت یریادگیانداز مش  ترص، چش  م ،یذهن

 بلار گرفته شد. یان یم ریعنوان متیبه
 رنوفياسم-آزمون كولموگوروف جینتا: 6جدول 

 سطب معناداری انحراف معیار میانگیی متییرهای پژوهش

 070/1 731/1 35/7 مدیریت کیفیت جامع

 573/1 250/1 31/7 یادگیری سازمانی

 103/1 725/1 11/7 نوآوری سازمانی

 

ش  ود، س  طب مش  اهده می 2 ش  ماره همانطور که در جدول

ها د تا دادهباش    15/1 بالاتر ازمعناداری متییرهای پژوهش باید 

نرمال باش د ولی س طب معناداری متییر نوآوری سازمانی کمتر از 

دهنده غیرنرمال بودن متییر بوده و با اس   ت و ایی نش   ان 15/1

توج ه به ایی موض   وع و پینیده بودن مدل پژوهش که متییرها 

س   ازی رواب  میان متییرها از ، برای م دلهس   تن ددارای بع د 

زی مع ادل ات س   اخت اری ب ا روش ح داق م مربعات س   ام دل

به اعتبار  یابیدس  ت یبرااس  تفاده گردید.  (SMART-PLS)جزهی

 ت که برای ایی کارمحتوا اس تفاده ش ده اس ییپرس ش نامه از روا

 یپژوهش از منابع مختلف داخل یرهایمتی اتیابت دا با مطالعه ادب

 یشد. سپس پرسشنامه از سو هیتک یپرسشنامه مقدمات یو خارج

ها( شرکت رانیو مد دینظر و خبره)چند نفر از اس  اتافراد ص اح 

 ییسران ام پرسشنامه نکا ،یاصلاح ینظرهاو بعد از اعمال یبررس

 قرار گرفت. ینمونه آمار اریشد و در اخت ییو تدو هیتک

 یآلفا  یپرس  ش  نامه از ض  ر یرهایمتی ییایپا یابیارز یبرا

در  که همانطور که استفاده شد یبیترک ییایکرونباخ و شاخ  پا

تمامی متییرها حد م از  اس  ت،قابم مش  اهده  7ش  ماره  جدول

براس  اس  زیس  ازه ن ییروااند. را رعایت کرده 3/1خود یعنی بالای 

شماره  رور که در جدولهمانو  شد دییها تأسازه AVE  یض را

از مقدار  رهایمتی یتمام یبرا AVEمقدار  ،ش  ودیم مش  اهده 7

 رهایتیم یتمام یمناس  برا ییهمگرا ییروا ییو بنابرا شتریب 5/1

 حاصم گشته است.
 گيری)روایی و پایایی پرسشنامه(برازش مدل اندازه: 3 جدول

 متییرهای 

 پژوهش

آلفای 

 کرونباخ

پایایی 

 ترکیبی

مقدار 
AVE 

 113/1 111/1 314/1 تعکد و راهبرد

 131/1 135/1 315/1 تمرکز بر مشتری

 131/1 342/1 323/1 مدیریت منابع انسانی

 357/1 312/1 173/1 ت زیه و تحلیم ارلاعات

 514/1 133/1 151/1 مدیریت کیفیت جامع

 343/1 373/1 301/1 های فردیمکارت

 111/1 313/1 134/1 های ذهنیمدل

 117/1 351/1 374/1 انداز مشترصچشم

 125/1 374/1 134/1 یادگیری تیمی

 171/1 313/1 331/1 تفلر سیستمی

 531/1 133/1 133/1 یادگیری سازمانی

 375/1 377/1 301/1 نوآوری در محصولات

 343/1 315/1 111/1 نوآوری رفتاری

 371/1 301/1 110/1 راهبردینوآوری 

 113/1 323/1 141/1 نوآوری فرآیندی

 123/1 325/1 304/1 نوآوری سازمانی

 

 های پژوهشیافته -0
 یلیش  ده، از لحا  مدرص تحص یآوربراس اس ارلاعات جمع

رصد با د یکارشناس یلیمدرص تحص یدهندگان داراپاسخ ش تریب

 %5/01و دارن دگان مدرص دکترا با نفر  32 مع ادل %41 یفراوان

داش  تند.  یرا در نمونه آمار یمقدار فراوان ییکمتر، نفر 00معادل 

ش  رکت  31ها معادل ش  رکت %14 ،ش  رکتمدت فعالیت از نظر 

ها معادل ش  رکت %5/01و   س ال فعالیت، بیش تریی 04تا  3بیی 

س  ال فعالیت، کمتریی مقدار فراوانی را در  04بالای ش  رکت  00

تا  40 ییدهندگان بپاسخ شتریاز نظر سی، ب نمونه آماری داشتند.

بودند و  رانینفر از مد 42معادل ، %21 یس ال با درصد فراوان 51

 رمقدا یینفرکمتر 05معادل ، %01س   ال با  11 یب ال ا رانیم د

 را داشتند. یفراوان

پژوهش،  یو آزمون مدل مفکوم هاهیفرض    یمنظور بررس   به

 میتحل یمعادلات س   اختار  یاز رر ش   دهیآورجمع یه اداده

معادلات  یالگو یبرازندگ ی. در پژوهش حاض ر جکت بررسدیگرد

بکره گرفته ش  د که  GOFو  R2، Q2 یهااز ش  اخ  یس  اختار
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 است. دهیآن در ادامه ذکر گرد  ینتا

 R2 اریمع ،یبرازش مدل س  اختار یبررس   یبرا اریمع ییاول

( سه 0331)چیمدل است.  یزاپنکان درون یرهایمربون به متی

متوس  و  ف،یضع ریمقاد یبرا یرا ملاک 13/1و  77/1، 03/1رقم 

نشان  4 شماره کرده اس ت. ارلاعات جدول یمعرف R2 یبرا یقو

تمام  ،یس   ازمان یریادگی مرتب ه اول  ریجز متیده د ک ه ب هیم

 یتر است که حاکبزرگ 77/1پژوهش از مقدار متوس   یهاسازه

معیار بعدی، معیار کیفیت  اس  ت. یمدل س  اختار یاز برازش قو

 رور که ارلاعات جدولاست. همان 2Q کنندگی مدل یابینیپیش

های مربون به متییرهای همه بلوص ،دهدنش   ان می 4 ش   ماره

تا  233/1در دامنه ) 2Qپنکان مدل پژوهش دارای ارزش بالایی از 

نندگی کبینی( و متبت بودن دلالت بر بالا بودن جنبه پیش345/1

  مدل دارد.

را  71/1و  25/1، 10/1(، مق  دار 2113وتلس و همل  اران)

اند کرده یمعرف GOF یبرا یس  و قومتو ف،یضع ریعنوان مقادبه

محاسبه شده  GOFدهد که ینشان م 4ش ماره  و ارلاعات جدول

مدل پژوهش را  یقو یاس   ت که برازش کل 122/1پژوهش  یبرا

، مدل پژوهش یبرازش کل دیو تاه یاز بررس پس کند.یمشخ  م

ه محاسب ریمس  یپژوهش ابتدا ضرا یهاهیفرض  یمنظور بررس به

 یمورد بررس tتوس  آماره   یض را ییا یش ده و س پس معنادار

 .ردیگیقرار م

 و مقادیر اشتراكی 2Rو  2Q. ضرایب معيارهای 0جدول

 متییرهای

 پژوهش 

 معیار
2Q 

 معیار
2R 

 مقادیر

 اشتراکی

 53/1 440/1 131/1 راهبردتعکد و 

 50/1 713/1 317/1 تمرکز بر مشتری

 57/1 717/1 345/1 مدیریت منابع انسانی

 53/1 053/1 731/1 ت زیه و تحلیم ارلاعات

 - - - مدیریت کیفیت جامع

 51/1 233/1 172/1 های فردیمکارت

 12/1 244/1 301/1 های ذهنیمدل

 10/1 073/1 737/1 انداز مشترصچشم

 11/1 075/1 437/1 یادگیری تیمی

 13/1 211/1 424/1 تفلر سیستمی

 - 122/1 233/1 سازمانییادگیری 

 31/1 727/1 334/1 نوآوری در محصولات

 51/1 433/1 332/1 نوآوری رفتاری

 32/1 271/1 153/1 ری راهبردینوآو

 11/1 403/1 351/1 نوآوری فرآیندی

 - 271/1 301/1 نوآوری سازمانی

372/3 م موع  10/3  

112/1 میانگیی  515/1  

GOF = √𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 𝑅2̅̅̅̅  = 

√0. 585 ∗ 0.662 = 266/0  

 

 عاملي مدل پژوهش با ضرایب استاندارد بار :8 شكل
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فق  محدود به  یمعادلات س  اختار یالگو دیتاه یهاش  اخ 

 یپارامترها دیبلل ه ب ا ؛س   تیالگو ن یبرازش کل یه اش   اخ 

از  کیهر  یمتناظر با آن برا t ریو مقاد ریمس  یاس تاندارد ض را

ش  ود. با توجه به  یبررس   دیوجود دارد که با زین یعل  یرهایمس  

آمده از مدل برازش بدس  ت  ی، خلاص  ه نتا7و  2 ش  ماره اش  لال

 رور که در جدولشده است. هماناراهه  5 شماره ش ده در جدول

  یضرا یاز آزمون معنادار یناش  ینتا ،شودیمشاهده م 4 شماره

  ینتا است.معنادار  ریمس  یض را هیکه کل دهدینش ان م ریمس 

 ریتیکه م دهدینشان م گریلدیبر  رهایمتی میاثرات مستق  یضرا

 ینوآور ریدرص   د از متی 17 زانیج امع به م تی فیک تی ریم د

 ؛قرار داده اس   ت ریثاتحت ت میص   ورت مس   تقرا به یس   ازمان

 یس  ازمان یریادگی ریمتی راتییدرص  د از تی 57که حدود یالرحد

 43و حدود  ش   ودیم یییجامع تع تیفیک تیریمد ریثاتح ت ت 

 یس  ازمان یریادگیتوس     یس  ازمان ینوآور راتییدرص  د از تی

 خواهد شد. یییتب

 

 Z ضرایب معناداري :8 شكل

 های اصلی پژوهشبررسی فرضيه :5 جدول

 های پژوهشفرضیه  
ضری  

 مسیر
 آماره

t  

خطای 

 استاندارد
 مقادیر

p 

 نتی ه

 آزمون 

 پذیرش فرضیه 111/1 127/1 101/5 451/1 ثیر  دارد.امدیریت کیفیت جامع  بر نوآوری سازمانی ت

 پذیرش فرضیه 111/1 111/1 543/1 531/1 ثیر دارد.امدیریت کیفیت جامع بر یادگیری سازمانی ت

 پذیرش فرضیه 111/1 153/1 731/1 527/1 ثیر دارد.اسازمانی بر نوآوری سازمانی تیادگیری 

ثیر یک متییر میان ی، یک انتکا، برای بالا بردن آزمودن تا در

یز وجود دارد که برای آزمون پرک اربرد ب ه ن ام آزمون س   وبم ن

ثیر میان ی یک متییر در رابطه میان دو متییر دیگر معن اداری تا

خطای و  tبرای برآورد آماره  ،رود. در پژوهش حاض   رکار میب ه

 ثیر غیرمس  تقیم از آزمون س  وبماس  تاندارد و س  طب معناداری تا

آورده  5 ش  ماره جدولگرفته ش  ده اس  ت که نتی ه آن در  بکره
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آید دست میب Z-valueش ده اس ت. در آزمون سوبم، یک مقدار 

توان در سطب می (-31/0و31/0) خارج بودن از بازه ه در صورتک

اثیر میان ی یک متییر را درص   د، معن ادار بودن ت35ارمین ان 

 یید نمود.تا
  

 شپژوه یرهايمتغ ميرمستقياثرات غ جینتا : 2 جدول

 های پژوهشفرضیه
ضری  

 مسیر
 آماره

t  

خطای 

 استاندارد
 مقادیر

p 

نتی ه 

 آزمون

یادگیری سازمانی نقش میان ی در ارتبان بیی مدیریت کیفیت  

 کند.جامع و نوآوری ایفا می
712/1 101/5 - - 

پذیرش 

 فرضیه

اثر   یدهد که ض   رینش   ان م 1 ش   ماره جدول یهاافتهی

  یاز رر یس  ازمان یجامع بر نوآور تیفیک تیریمد میمس  تقریغ

که  یی. با توجه به ااست 712/1 یس ازمان یریادگی یان یم ریمتی

 اس   ت، (-31/0و31/0)یمتن  اظر بزرگتر از مق  دار بحران tآم  اره 

 یابلجامع بر چ تیفیک تیریمد میمستقریتوان گفت که اثر غیم

 .استمعنادار  یسازمان یریادگی یان یبا نقش م یسازمان
 

 گيریبحث و نتيیه -5
رقابت حاصم  شیدر مواجکه با افزا یادیز یهاامروزه سازمان

 نایمش  تر یدر تقاض  ا رییبازار و تی ریمتی یکاطیها، محیاز نوآور

در عرص  ه رقابت موف   ییهاس  ازمان ،اند. بدون ش  کقرار گرفته

ند باش یطیمح راتییتی یهس تند و قادر خواهند بود که پاسخگو

خلاق و  یسازمان یکاطیخود مح ،یکه خلاق و نوآور باشند. نوآور

از آن  یحاک ینظر یرلبد. مبانیرا م یکارآمد یتیریس   بک مد

تواند یجامع م تیفیک تیریو مد یس   ازمان یریادگیاس   ت که 

راستا پژوهش حاضر با  یی. در همدش و یس ازمان یمن ر به نوآور

 یهاشرکت یسازمان ینوآور برجامع  تیفیک تیریمد تاثیر عنوان

 .دیان ام گرد با نقش میان ی یادگیری سازمانی کوچک و متوس 

اول پژوهش نشان داد که  هیفرض یحاص م از بررس یهاافتهی

 یمانساز یبر نوآور یمتبت و معنادار ریثات جامع تیفیک تیریمد

و  یدی  س    یه  اپژوهش  یب  ا نت  ا هی  فرض    ییا  نت  ای .دارد

( هماهن  و همسو 2103( و آنتونس و هملاران)0730هملاران)

بود که  ییدهنده انش  ان زیمذکور ن یهاپژوهش  یتاباش  د. نیم

 یمانساز یبر نوآور یمتبت و معنادار ریثاجامع ت تیفیک تیریمد

 تیفیک تیریاست که مد ییدهنده انشان هیفرض  ییا دییادارد. ت

در  ینوآور  ادیبکبود و ا یبرا دیمف س   تمیس    کی ج امع ب ه 

ده ش میبدت انیمشتر یکل تیکوچک و متوس  و رضا یهاشرکت

گرا که یمش   تر یعنوان مفکومجامع به تیفیک تیریاس   ت. مد

ارتبان  ،کندیبا عمللرد س   ازمان برقرار م یارتب ان مس   تحلم

خود  یهدف اص  ل زین یچراکه نوآور ؛دارد یرا با نوآور یداریمعن

کند یم فیتعر انیمشتر تیجامع، رضا تیفیک تیریرا همانند مد

 یدر صورت ،واقع. دراس  تبکتر  للردو عم یریپذو به دنبال رقابت

در کنار هم مورد  یجامع و نوآور تیفیک تیریک ه دو مقول ه م د

 یداهم یدر سازمان، توان رقابت تیفیک شیبا افزا ،رندیتوجه قرار گ

 یگونه ارتقاء، اثربخش   ییو رو به بکبود مس  تمر حاص  م ش  ده و ا

بر همیی اساس به مدیران  وکارها را به دنبال خواهد داشت.کس 

 شود:ها پیشنکاد میشرکت

از متییر نوآوری  راهبردی. به ابعاد نوآوری رفتاری و نوآوری 0

زیرا توجه به ایی دو معیار  ؛س ازمانی توجه بیش تری داشته باشند

های راهبردهای جدید و بکبود ه ا، نوآوریموج   پ ذیرش ای ده

 شود؛ها میآفرینی شرکتارزشرقابتی جدید برای 

کارگیری فلس   فه مدیریت کیفیت جامع، دادن هدر کنار ب. 2

تواند بستری را فراهم کند آزادی عمم و اس تقلال به کارکنان می

ک ه ک ارکن ان در جک ت بکبود فرآیند کار دس   ت به نوآوری در 

 ؛ ام کار بزنندهای انو روشفرآیندها 

منظور برررف کردن ترس و ای   اد فض    ای نوآوری، ه. ب  7

مدار های بکبودمدیریت شرکت بر آموزش کار تیمی و تشلیم تیم

کید ورزند و مدیریت از حمایت همه جانبه اطب ش   رکت تدر س   

 خود در جکت بکبود و نوآوری دریغ نورزد.

دوم پژوهش نشان داد که  هیفرض یحاص م از بررس یهاافتهی

 یریادگیبر  یمتب ت و معن ادار ریثات  ج امع تی فیک تی ریم د

 س  پکوند و یهاپژوهش  یبا نتا هیفرض   ییا  نتای. دارد یس  ازمان

( 2101و هملاران) یزدانی( و 0734)ینی(، ممب0737ع ارف نژاد)

دارد بیان میمذکور  یهاپژوهش  یو همس  و اس  ت. نتا  هماهن

 یریادگیبر  یمتبت و معنادار ریثاجامع ت تی فیک تی ریه م دک 

 یاریاست که بس ییدهنده انشان هیفرض ییا دییادارد. ت یسازمان

ر و توانا د یمتابه عامم اص   لجامع به تیفیک تیریاز تفلرات م د

امع ج تیفیک تیری. مداست یانسازم یریادگیفرهن   یدهشلم

منابع  تیریو مد یخود از جمله تمرکز بر مش  تر یایمزا  یاز رر

گروه از  یاعض  ا یو تخص  ص   یدانش فن شیموج  افزا یانس  ان



 هاي کوچک و ...نوآوري در شرکت تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر
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من ر به بکبود در  تی ش   ود ک ه در نک ایتب ادل دانش م  یرر

 ییها و کارکنان به اگردد. امروزه س  ازمانیها معمللرد ش  رکت

لار خود ب یکار یکاطیدارند که علم آموخته ش   ده را در مح ازین

ود و بکب یریادگیها را به بر دانش، س   ازمان یمبتن دگاهیببرند. د

 ییبر هم کند.یم تیهدا تیفیک تیریمد  یعمللردش   ان از رر

 شود: یم شنکادیها پشرکت رانیاساس به مد

از متییر  ابع  اد تمرکز بر مش   تری و تعک  د و راهبرد ب  ه. 0

جه به توزیرا  ؛مدیریت کیفیت جامع توجه بیش تری داشته باشند

موج  مش ارکت دادن بیشتر مشتریان در امر  تمرکز بر مش تری

گردد و توجه به تعکد و رراحی و تولی د محص   ول ات ج دید می

ها نظارت بیشتری های مدیران رده بالای شرکتر فعالیتراهبرد د

را ای اد کرده و موج  رس  یدن به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت 

ا ت ردر ش رکت ش ده و در نکایت کیفیت بالاتر محصولات و خدما

 کند؛ای اد می

های تولیدی، با اجرای مدیریت کیفیت جامع، در . ش   رکت2

 مبا ای اد و تشلی توانجکت یادگیری سازمانی گام بردارند که می

به ای اد یادگیری س   ازمانی، بکبود  های کیفی در س   ازمانحلقه

فی های کیتشلیم حلقه زیرا ؛بقای سازمانی کمک نمودمستمر و 

از جمله افزایش کار گروهی، افزایش همبستگی و مزایای بسیاری 

دلی میان کارکنان، افزایش حس مشارکت افراد، افزایش دانش هم

فنی و تخص  ص  ی اعض  ای گروه از رری  تبادل دانش و افزایش 

دارد که من ر به بکبود  را روحی ه، انگیزه و حس تعل  س   ازمانی

 شد؛ خواهد

س  ازی ش  ش یادهتوانند از رری  پهای تولیدی میش  رکت .7

 ش  ش یریکارگهبس  یگما، یادگیری س  ازمانی را تس  کیم کنند. 

 یهانهیاس   ت با کاهش هز تیفیک تیریکه از ابزار مد گمایس   

 یآورسوددر یادگیری سازمانی، من ر به بکبود  تیفیمربون به ک

آن به   یتوان از رریم یرور کلهب. گرددیم یمش  تر تیو رض  ا

 ،یاقدامات اص  لاح ییتوان به ش  ناس  ایناهم ش  د که م ییهاهدف

ه ک یدماتمحص  ولات و خ یییتع رانه،یش  گیاقدامات پ ییش  ناس  ا

تمام ش   ده  متیش   وند، کاهش قیم تی فیمن ر ب ه ک اهش ک

  ادیو ا ستمیس ییو کارا یوربکره شیمحصولات و خدمات و افزا

 در مقابم رقبا اشاره کرد. شتریتوان رقابت ب

سوم پژوهش نشان داد که  هیفرض یحاصم از بررس یهاافتهی

 یس   ازمان یبر نوآور یمتبت و معنادار ریثات یس   ازمان یریادگی

و  دهی  بش   ل یه  اپژوهش  یب  ا نت  ا هی  فرض    ییا  نت  ای .دارد

و  اهوی  (، ل0735و ه  م  ل  اران) ی(، ق رب  ان  0735ه م ل  اران)

 یهاپژوهش  یو همس   و اس   ت. نتا اهن ( هم2102هملاران)

تبت م ریثات یسازمان یریادگیبود که  ییدهنده انش ان زیمذکور ن

بیان  هیفرض    ییا دییادارد. ت یس   ازم ان یبر نوآور یو معن ادار

ز ا یلیعنوان به یس   ازمان یریادگیبر نقش  دی کاک ه ت  داردمی

 یبرا اشکوچک و متوس ، تل یهاشرکت نوآوریعوامم مرتب  با 

 ییتراز مکم یلی ،یب ک ب ود و حفظ دانش و ارل  اع  ات ک  ار

مکم و  ییبه ا دنیاست و لازمه رس ینوآور یارتقا یش ررکاشیپ

 ها بهگذاران شرکتاس تیمس  ولان و س  ش تریحفظ آن، توجه ب

نو و خلاق در س  طوح مختلف و  یهاوهیو اراهه ش   یریادگیعامم 

س   ازمان  کیبه  میندر جکت  یو گروه یاه داف فرد ییهمنن

 ش  نکادیها پش  رکت رانیبه مد ،اس  اس ییبر هم .اس  تنوآور 

 شود:یم

انداز مش  ترص از متییر یادگیری س  ازمانی . به بعد چش  م0 

توجه به ایی مولفه موج  زیرا  ؛توجه بیش   تری داش   ته باش   ند

کایت و درنو باعث تعکد بیش  تر ترکی در بیی کارکنان نگرش مش  

 ؛دشومیها شرکتموج  افزایش کیفیت کاری در بیی کارکنان 

 ییب یاحرف  ه یهمل  ار  یفراهم نمودن ش   را  ی. از رر2

و  دیجد یاملانات مناس  آموزش  ادیس طوح مختلف و ا رانیمد

 یسازمان یتوان به تحق  نوآوریم ش نکاداتیانتقادات و پ رشیپذ

ه هایی کهای تولیدی بخصوص شرکت. ش رکتکمک کرد ش تریب

کنند، ع دم ارمین ان محیطی را در حوزه فعالیت خود ت ربه می

بایس   ت یادگیری س   ازمانی و اهمیت آن را همواره در حوزه می

ک اری خود در اولوی ت قرار دهن د تا از کس     مزیت رقابتی به 

عق  واسطه نوآوری در محصولات و فرآیندهای خود از سایر رقبا 

 ؛نمانند

. م دیران از دانش ک ارکن ان ش   رکت خود بکره ببرند و با 7

گردآوری و پس از تحلیم برگزاری جلسات مختلف، نظرات آنکا را 

آنکا راهلارهای مناسبی را برای رفع مشللات موجود اراهه نمایند. 

ا هتواند ایی شرکتهای گذشته میگرفتی گزارش از نتای  نوآوری

را یاری نماید تا س  طب یادگیری اس  تخراجی در ش  رکت خود را 

 های بعدی استفاده نماید.ریزیشناسایی و برای برنامه

چکارم پژوهش نشان داد  هیفرض یحاص م از بررس  یهاافتهی

 تیریمد ییب نقش می ان ی در ارتبان یس   ازم ان یریادگی ک ه 

با  هیفرض ییا  نتای .کندیم فایا س ازمانی یجامع و نوآور تیفیک

( هماهن  و همسو است. 2100پژوهش هان  و هملاران)  هینت

و  یصلاعنوان فاکتور جامع به تیفیک تیریاز تفلرات مد یاریبس

و حرکت به سمت  یس ازمان یریادگیفرهن   یدهتوانا در ش لم

اعتماد   ادیا یس   ازمان یریادگی ک اربرد دارد. ه دف از  ینوآور

متقابم و فرهن  به اش تراص گذاشتی دانش در سازمان است که 
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است.  ینوآور  ادیجامع و ا تیفیک تیریمد یموثر برا یاواس طه

و بکبود  ینیآفرها را به دانشبر دانش، س   ازمان یمبتن دگ اهی د

 ی،یکند. بنابرایم تیهدا تیفیک تیریمد  یعمللردش   ان از رر

خود  یبرا یرا ضرورت یمستمر و نوآور یریادگیکه  ییهاس ازمان

وان عنجامع فق  به تیفیک تیریبه مد دی کنن د، نب ایقلم داد م

و  یریادگی یهادر مقوله یو رفع ناتوان تی فیبکبود ک یبرا یراه

تواند یجامع م تیفیک تیرینگاه کنند؛ بلله مد یس   ازمان ینوآور

کند.  میرا تس   ک ینوآور ن دیرا فراهم آورد ک ه فرآ ییه اتی مز

 یجامع را در س  اختار خود جار تیفیک تیریمد دیها باس  ازمان

 منحص   ر یفن یهارا فق  به جنبه خود عمللرد دیو نبا ن دینم ا

 یو وفادار تیمحص  ولات، رض  ا تیفیک تیکه اهم یرانیکنند. مد

 کیدر س   ازمان خود  یس   تیکنند، ابتدا بایرا درص م یمش   تر

تمرکز بر  یکنن  د ک  ه ب  ه ج  ا    ادیا رن  دهیادگی  نوآور و   یمح

مان در ساز یریادگیو  یبر نوآور مت،یگرانق تیفیک یهاستمیس 

 ادشنکیها پشرکت رانیبه مد ،اساس ییبر هم خود متمرکز شوند.

 شود: یم

ابتدا درص و  رانیمد ،یجلس  ات آموزش   یبرگزار  یاز رر. 0

 یریادگیو  تیفیش   ن اخت کارکنان خود را در مورد بالا بردن ک

ان تویمکیفیت و س   پس با اراهه عواق  بکبود  دهی بکبود بخش   

در حم مساهم شرکت  یو نوآور تیبه خلاق  یکارکنان را در تشو

 ؛کرد  یتشو شتریب

تا حد املان خلاق باش  ند و به بکبود  یآموزش   یها. برنامه2

 یبا هملار دیها بابرن امه ییمس   تمر در آموزش کم ک کنن د. ا

دهنده اهداف و س  طوح مختلف س  ازمان آماده ش  وند و نش  ان

   .مختلف سازمان باشند یهابخش یهابرنامه

 تی  ریکرد ک  ه م  د یریگ   هینت ییتوان چنیدر م موع م

 یو نوآور یریادگی ندیتوسعه فرآ یها براجامع در سازمان تیفیک

ع جام تیفیک تیریمد ستم،یس کیاس ت. درست مانند  یض رور

 یدیکل ندیفرآ کی یس   ازمان یریادگیمکم اس   ت و  یورود کی

 همننییاست.  یاتیح یخروج کی یس ازمان یاس ت، پس نوآور

 :دکرتوان اراهه یم برای تحقیقات آیندهرا  میذ یشنکادهایپ

عوامم  ریثاتوانن د تیم ن دهیآ ق اتیدر تحق پژوهش   گران .0

آموزش و  ،یس   بک رهبر ،یم انن د فرهن  س   ازمان یمتع دد

 یهادر سازمان نوآوریکارکنان را بر  زشیمشارکت کارکنان و انگ

 ؛قرار دهند یمورد بررس یو خدمات یدیتول

های کوچک و متوس  ان ام . پژوهش حاضر در بیی شرکت2

گردد مدل حاضر را در پیش نکاد می گرفته اس ت. به پژوهش گران

 های بزرگ نیز ان ام دهند.بیی شرکت
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