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چكيده
مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی بهعنوان شیوههای مدیریتی شناخته شده است که میتواند نوآوری سازمانی را ارتقاء
ببخش د .پژوهش حاض ر با هدف بررس ی نقش میان ی یادگیری س ازمانی در ارتبان بیی مدیریت کیفیت جامع و نوآوری س ازمانی
ان ام شده است .ایی پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی -همبستگی است .جامعه آماری پژوهش را شرکتهای
کوچک و متوس ش کرص صنعتی مبارکه تشلیم میدهد .روش نمونهگ یری به روش تصادفی ساده بوده است و برای تعییی ح م
نمونه توس نرمافزار  051 ،Sample Powerش رکت تعییی گردید .برای جمعآوری دادهها از پرس ش نامه اس تفاده ش د .روایی
پرس ش نامهها با بکرهگیری از روایی محتوایی و روایی س ازه تایید ش د و پایایی آنکا با روش آلفا بدس ت آمد .برای ت زیه و تحلیم
دادهها و آزمون فرضیهها ،از مدلیابی معادلات ساختاری به کمک نرمافزار  SMART-PLSاستفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد
که مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری و یادگیری س ازمانی تاثیر مس تقیم و معناداری دارد .همننیی یافتهها نش ان داد که تاثیر
یادگیری س ازمانی بر نوآوری س ازمانی متبت و معنادار اس ت .علاوه بر ایی ،یافتهها حاکی از آن اس ت که مدیریت کیفیت جامع بر
نوآوری س ازمانی از رری متییر میان ی یادگیری س ازمانی تاثیرگذار اس ت .با توجه به نتای بدست آمده ،مدیریت کیفیت جامع و
یادگیری سازمانی میتواند در جکت ای اد و بکبود نوآوری در شرکتهای کوچک و متوس موثر واقع شود.
واژگان كليدی :مدیریت کیفیت جامع ،یادگیری سازمانی ،نوآوری سازمانی ،شرکت های کوچک و متوس .
 عکده دار ملاتبات
 آدرس پست اللترونیلیEhsanma74@yahoo.com :
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تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوري در شرکتهاي کوچک و ...

 -0مقدمه
در رول دو دهه گذش ته ،س ازمانها در هر اندازهای ،در حال
ت ربه تیییرات چش مگیری در محی کس وکارشان هستند که
میتوان ب ه پ دی دهه ایی نظیر افزایش آگاهی مص رفکننده از
کیفیت ،انتقال فناوری س ریع ،جکانی ش دن و رقابت با هزینه کم
اش اره کرد[ .]73در ایی بیی ،ش رکتهای کوچک و متوس  0به
بخش اص لی اقتص اد در بیش تر کشورهای در حال توسعه تبدیم
ش دهاند و به رش د ،نوآوری و موفقیت جوامع کمک قابم توجکی
میکنند[.]01
شناخت عواملی که باعث میشود برخی از سازمانها رقابتیتر
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
برای دانشگاهیان بلله برای مدیران نیز مکم است[ .]01در دنیای
کس وکار رقابتی و جکانی ،بهرور چشمگیری ،یادگیری سازمانی2
و نوآوری 7داراییهای کلیدی دانش شرکت هستند که در ای اد و
حفظ مزیت رقابتی ضروری است[ ]73و با توجه به ایی که دانش
یک دارایی با ارزش است که به سازمانها کمک میکند تا توانایی
رق ابتی خود را در ی ک محی متل ارم حفظ کن د؛ در نتی ه،
موفقیت س ازمانها بر س رعت سازمان و افراد در یادگیری استوار
اس ت[ .]20از س وی دیگر ،تبدیم شدن از یک اقتصاد صنعتی به
یک اقتص اد دانشمحور در ری دهه گذش ته ،نوآوری را عامم
مکمی برای بقاء و رش د ش رکتهای کوچک و متوس دانس ته
اس ت[ .]75امروزه ،موضوع نوآوری توجه بسیاری از دانشمندان و
محققان رش تههای مختلف را به خود جل کرده اس ت و اهمیت
بس یار زیادی در س ازمانهای پر از تیییر و تحول امروزی برای
رقابت با س ازمانهای رقی و ماندن در چرخه تحولات پیدا کرده
اس ت؛ چرا که نوآوری بهعنوان عامم مکم و حیاتی س ازمانها
ب همنظور ای اد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محی پینیده و
متییر امروزی اس ت و در بس یاری از ص نایع ،ش رکتها برای بالا
بردن توانمن دیهای خود در راه نوآوری ،زیر فش ار فراوانی قرار
دارند و نوآوری در صدر فکرست فعالیتهای مدیران جا دارد[.]1
از س وی دیگر ،بهرور خاص ،کیفیت بهرور گس تردهای عامم
تعیییکننده موفقیت و رقابت در ش رکتهای تولیدی محس و
میش ود[ .]71همننیی با توجه به ایی که س ازمانها روشهای
مختلفی را برای ارتق اء نوآوری و عمللرد کس وکار خود اتخاذ
میکنن د ،م دیری ت کیفیت جامع 4ابزار مکمی اس ت که بهرور
)1 Small & Medium Enterprises size(SMEs
2 Organizational Learning
3 Innovation
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س ازمانهای تولیدی و خدماتی بهعنوان
گس تردهای توس
رویلردی برای بکبود در عمللرد کس وکارش ان پذیرفته ش ده
اس ت[ .]04بدیی ترتی بکبود کیفیت و نوآوری در حال تبدیم
ش دن به راهبردهایی اس ت که ش رکتها در ای اد و دفاع از
موقعی ت رق ابتی خود بل ار میبرن د[ .]05ب ه همیی دلی م،
ش رکتهای کوچک و متوس باید سازوکارهایی را اتخاذ کنند تا
بر چالشهای خاص محدودکننده عمللرد ت اری خود غلبه کنند.
پیادهس ازی مدیریت کیفیت جامع بهرور گس تردهای در بسیاری
از شرکتهای کوچک و متوس در بخشهای مختلف باعث حفظ
ثبات ،بکبود عمللرد ت اری و دس تیابی به مزیت رقابتی و بکبود
نوآوری گردی ده و رض ای ت مش تریان و کارمندان را به دنبال
دارد[.]23
مطالعات مربون به ش رکتهای کوچک و متوس نیز تأکید
کرده اس ت که ایی ش رکتها با استفاده از صرفهجویی به مقیاس
نمیتوانند به رقابت بپردازند .مزیت رقابتی ایی ش رکتها بر پایه
فرآین دها و محص ولات نوآورانه ش لم میگیرد که به ارلاعات
مناس از بازار و مشتری وابسته است .پژوهشگران سعی دارند تا
ای دهه ایی را برای اراه ه نوآوری اراه ه دهن د .نگاهی به جایگاه و
کارکردهای ش رکتهای کوچک و متوس نشان میدهد که ایی
ش رکتها بهعنوان موتور محرکه رش د اقتص ادی کش ورها
نقشآفریی هستند و ری سالهای اخیر با فکم دولتها از نقش و
جایگاه ایی ش رکت ها ،کارکرد آنکا در اقتص اد کشورهای در حال
توس عه بهویژه ایران برجس تهتر شده است .شرکتهای کوچک و
متوس بهعنوان یک محرص اس اس ی در رش د اقتص ادی کشور
توص یف ش ده اس ت که  14/3درص د از ش رکتهای ص نعتی
خصوصی کشور را در سال  0731تشلیم میدهد و اشتیال -31
 11درصد از جمعیت در حال کار را فراهم میسازد[.]4
ب ا توج ه ب ه ایی ک ه یادگیری س ازمانی و توجه به فرهن
کیفیت و مش تریمداری از شاخصههای اصلی سازمانهای پیشرو
در عص ر حاض ر اس ت و همننیی ش رکتهای کوچک و متوس
س طب بس زایی در اش تیال و توس عه اقتص ادی کش ورها دارند و
محی تولی دی فعلی ،بیش از پیش رق ابتیتر ش ده و اغل
ش رکتهای کوچک و متوس بهدلیم پینیدهتر ش دن بازارها و
تیییر نیازهای مش تری تحت فش ار رقابتی ش دیدی قرار دارند؛
درنتی ه ایی ش رای زمینه مناس بی را برای پژوهش گران در ایی
حوزه ای اد کرده اس ت .مط الع ات زی ادی رابطه بیی مدیریت
)4 Total Quality Management(TQM

احسان مسعودي

کیفی ت جامع و یادگیری س ازمانی ،رابطه بیی مدیریت کیفیت
جامع و نوآوری سازمانی و رابطه بیی یادگیری سازمانی و نوآوری
س ازمانی را بررس ی کرده اس ت؛ ولی هیچیک از تحقیقات رواب
بیی هر س ه متییر مدیریت کیفیت جامع ،یادگیری س ازمانی و
نوآوری س ازمانی را بهص ورت یل ا بررس ی نلرده اس ت و ایی
پژوهش ب ا ه دف پر کردن ایی خل ا نظری و ک اربردی در بیی
ش رکتهای کوچک و متوس رراحی و ان ام ش ده اس ت .ایی
موض وع بهویژه در ش کرصهای ص نعتی که هدفش ان ای اد
کارآفرینی با ش اخ های توس عه با دانش و یادگیری و نوآوری
همراه اس ت ،از اولویت بیش تری برخوردار است .بر همیی اساس،
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
شرکتهای کوچک و متوس پرداخته شده است.

 -6ادبيات نظری و پيشينه پژوهش
 -0-6شركتهای كوچک و متوسط
ش رکتهای کوچک و متوس بهدلیم س کم قابم توجه خود
در اقتصاد ،توجه روزافزونی را در بیی پژوهشگران و سیاستگذاران
دارند .ش رکتهای کوچک و متوس بهعنوان اساس یک سیستم
اقتص ادی در کش ورها ش ناخته میش وند؛ زیرا آنکا اشتیال ای اد
میکنن د ،س طب درآم د را افزایش میدهند و به تولید ناخال

داخلی کم ک میکنن د[ .]75بهرور متال ،در اروپا ش رکتهای
کوچک و متوس بیش از  11درصد از کم تعداد شرکتها را در
بخش تولید تش لیم میدهند که حدود  11درص د از اش تیال را
دربرمیگیرند .بنابرایی اهمیت ش رکتهای کوچک و متوس
تولیدی برای رشد اقتصاد ،اشتیال و ای اد ثروت بهرور گستردهای
در
پذیرفته ش ده اس ت[ .]71ش رکتهای کوچک و متوس
کشورهای در حال توسعه ،بهرور متوس به اشتیال بیش از نیمی
از نیروی انس انی من ر میش ود و  %51کم مشاغم جدید و %41
تولید ناخال ملی را ای اد میکند[.]0
شرکتهای کوچک و متوس در هر دو اقتصاد توسعه یافته و
در حال توس عه با تعدادی از عوامم و معیارها مانند ملان ،اندازه،
س ی ،س اخت ار ،تعداد کارکنان ،ح م فروش ،ارزش داراییها،
ماللیت از رری نوآوری و فناوری تعریف ش دهاند .کمیس یون
اروپا( )2115بیان میکند که هم شرکتهای خیلی کوچک و هم
ش رکتهای کوچک و متوس  ،ش رکتهایی هستند که کمتر از
 251نفر را اس تخدام کرده ،ح م معاملات آنکا بیش از  5میلیون
یورو نبوده و ترازنامه س الیانه ایی ش رکتها از  47میلیون یورو
ت اوز نمیکند .یک شرکت کوچک کمتر از  51نفر و یک شرکت
متوس کمتر از  251نفر کارمند دارد[ .]71برخی از مشخصههای
مشترص که شرکتهای کوچک و متوس را از شرکتهای بزرگ
متمایز میکند ،در جدول شماره  0نشان داده شده است[.]02

جدول  :0مشخصههای شركتهای كوچک و متوسط
از لحاظ...

ساختار
ارتبان
فرآیندها
افراد

مشخصه
 -0ساختار تخت با چند لایه از مدیریت؛  -2درجه اعمال نفوذ از سوی مدیران فردی؛
 -7راهبردهای غیررسمی  -4ملان تک مقره؛  -5پتانسیم واکنشهای سریع به تیییرات
بیرونی؛  -1درجه پاییی تخص ؛  -3فرهن یلپارچه و  -1منابع مالی محدود
 -0فعالیت در بازارهای محدود با یک پایگاه مشتری کوچک
 -2مخاربیی بیرونی محدود
 -0فرآیندهای انعطافپذیر؛  -2درجه پاییی استانداردسازی؛
 -7ذهنیت واکنشی و علسالعملی و  -4نتی ه گرا بودن
 -0کمال سرمایه انسانی و دانش؛  -2کاتالیزورهای تیییر داخلی بسیار کمی هستند؛
 -7افراد میتوانند نتی ه تلاشهای خود را ببینند و  -4وقوع کم اتحادیهسازی

 -6-6نوآوری سازمانی
مطالعات حوزه نوآوری س ازمانی از س ال  0331آغاز شد .ایی
مطالعات ،ابتدا نوآوری س ازمانی را متاثر از س اختار س ازمانی و
منابع میدانس ت و در نتی ه آن ،موض وعاتی همنون عادتهای
رفتاری بد نیروی انس انی و اص رار بر روشهای قبلی مدیریتی
بهعنوان موانعی برای نوآوری در سازمان مطرح شدند[ .]7نوآوری
بهعنوان یک منبع اساسی مزیت رقابتی ،در ریف گستردهای از

مط الع ات مورد توج ه قرار گرفت ه اس ت[ .]27به همیی دلیم،
کارگزاران نیز اهمیت زیادی برای فرآیندهای نوآوری قاهم هستند
و آن را مبن ایی برای داش تی یک موقعیت رقابتی خو قلمداد
میکنند[ .]25هنگام تحلیم ایی سوال که چرا برخی از شرکتها
متم اپم برتری و تسل بر بازار دارند ،درحالیکه برخی دیگر متم
ش رکت کوداص س کم بازار خود را از دس ت میدهند و یا کاملا
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ش لس ت میخورند ،مطالعات نشان میدهد که شرکتهای موف
با نوآوری در هریک از اجزای خاص مدل ت اری خود یا کم مدل،
بر بازارها تسل پیدا کردهاند[.]22
تعریف نوآوری در کتابنه راهنمای اس لو[س ازمان هملاری
اقتص ادی و توس عه ]2115 ،5در عیی حال گسترده و ساده است:
نوآوری س ازمانی ،پیادهس ازی یک روش س ازمانی جدید در
ش یوههای کس وکار شرکت ،تشلیلات محم کار و رواب خارجی
اس ت که ایی تعریف ش امم س ه شاخه اصلی است .0 :شیوههای
ت اری(روشهای جدید برای سازماندهی امور روزمره و شیوههای
ک اری)؛  .2تش لیل ات مح م ک ار(روشه ای ج دید تقس یم
مس ولی ته ای مربون به کارکنان) و  .7رواب خارجی(راههای
ج دی د س ازم ان دهی رواب ب ا س ایر ش رکتها یا نکادهای
دولتی)[.]01
براساس دیدگاه ون و احمد( )2114نوآوری سازمانی از چکار
بعد نوآوری محصولی ،نوآوری رفتاری ،نوآوری راهبردی و نوآوری
فرآیندی تشلیم شده است .نوآوری محصولی به توسعه محصولات
یا خدمات جدید برای پاس خگویی به نیازهای کاربران یا نیازهای
ب ازار اش اره دارد؛ نوآوری رفتاری که به وس یله افراد ،تیمها و
مدیریت به تص ویر کشیده میشود و شلمگیری فرهن نوآوری،
پ ذیرش درونی ای دهه ای جدید و نوآوری را مملی می-س ازد؛
نوآوری راهبردی به بکبود راهبردهای رقابتی جدید اشاره دارد که
برای شرکت ارزشآفرینی میکند و درنکایت ،نوآوری فرآیندی به
توس عه یا بکبود اس اسی فرآیند تولید از رری ت کیزات جدید یا
مکندسی م دد فرآیندهای عملیاتی اشاره دارد[.]47
 -3-6یادگيری سازمانی
یادگیری س ازمانی برای اولیی بار در س ال  0317توس
س ی رت و مارچ 1و در اولیی مطالعه خود درباره جنبههای رفتاری
تص میمگیری س ازمانی مورد استفاده قرار گرفت[ ]07و بهعنوان
ابزاری برای تض میی موفقیت س ازمان در درازمدت مورد پذیرش
قرار گرفته اس ت[ .]21یادگیری س ازمانی توانایی یک سازمان در
حفظ یا بکبود عمللرد براساس ت ربه است که ایی فعالیت شامم
کس دانش(توس عه یا ای اد مکارتها ،بینش و رواب ) ،اشتراص
دانش(انتش ار برای دیگران از آن چیزی که بدس ت آمده است) و
اس تفاده از دانش(ادغام یادگیری به ش للی که بهرور وسیعی در
5 Organisation for Economic Co-operation and Development
6 Cyert & March
7 Neefe
8 Edward Deming
9 Juran
10 Crosby
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دس ترس بوده و ق اب م تعمیم ب ه موقعی تهای جدید باش د)
اس ت[ .]70فرآیند یادگیری س ازمانی در ش رکتهای کوچک و
متوس همیش ه باید در رول زمان دوباره ش لم گرفته و تلامم
یابد؛ زیرا یادگیری برای باز تولید تواناییهای جدید برای دستیابی
به مزیت رقابتی لازم است[.]03
براس اس دیدگاه نیفه )2110(3یادگیری س ازمانی از پن بعد
مکارتهای فردی ،مدلهای ذهنی ،چش مانداز مشترص ،یادگیری
تیمی و تفلر س یس تمی تشلیم شده است که مکارتهای فردی
به تعکد مس تمر ش خ در ش فافس ازی و عم بخشی بصیرت
فردی ،انرژی بخش ی ،ش لیبایی ورزیدن و توانایی برای دیدن
واقعیات اشاره دارد .مدلهای ذهنی ،ت لیات به ایدهها و باورهایی
اشاره دارد که افراد برای هدایت اقدامات و معنابخشی به ت ربیات
مورد اس تفاده قرار می دهند .چشمانداز مشترص به بینشی اشاره
دارد که اعض اء در س راس ر س ازمان کاملا نس بت به آن متعکد
هس تند .یادگیری تیمی عبارتس ت از فرآیند همراس تاس ازی و
توسعه ظرفیت یک سیستم برای خل نتای ی که برای اعضا کاملا
مطلو و خوش ایند اس ت .در نکایت ،تفلر س یس تمی یعنی
ظرفی تس ازی در افراد برای بررس ی ی ک مش لم در قال
م موع های ک ام م از عن اص ری ک ه با یلدیگر ارتبان متقابلی
دارند[.]74
 -0-6مدیریت كيفيت جامع
ادوارد دمین  1در س الهای  0351و  0350در ژاپی درباره
کنترل کیفی ت آماری س خنرانی کرد؛ درباره آغاز چیزی که ما
اکنون آن را فلس فه مدیریت کیفیت جامع مینامیم .فعالیتهای
دمین در کنار جوران 3و کرازبی 01در اوایم دهه  0311در ایالات
متح ده محبو ش د و م دیری ت کیفیت جامع بهعنوان "فریاد
مبارزه "00برای داشتی مزیت رقابتی تبدیم شد[.]45
رویلردهای مختلف به مدیریت کیفیت جامع من ر به تعاریف
متفاوتی ش ده اس ت .بهعنوان متال ،پرس یلو )0313(02مدیریت
کیفیت جامع را یک روش برای اص لاح فرهن سازمانی ،افزایش
مش ارکت کارکنان در هر بخش از مدیریت کس وکار و بکبود
مس تمر کیفیت برای رس یدن به اهداف س ازمانی خاص از رری
کار تیمی تعریف کرد .ایوانز و لیندس ی )0331(07به ایی اش اره
کردند که مدیریت کیفیت جامع یک رویلرد مدیریتی است که بر
11 Battle Cry
12 Persico
13 Evans & Lindsay
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کیفی ت و بکبود اثربخش ی و انعط افپذیری تمرکز دارد .اگرچه
م دیری ت کیفی ت ج امع دارای تع اریف مختلفی اس ت؛ ولی
رحمان( )2114نش ان داد که مدیریت کیفیت جامع یک رویلرد
مدیریتی برای بکبود عمللرد س ازمانی اس ت که شامم موضوعات
مختلف فنی و رفتاری است[ .]24مدیریت کیفیت نقش مکمی در
راهبرد کلی س ازمان ایفا میکند و چالش اص لی س ازمانها در
جکان ایی اس ت که در ایی بازار جکانی و به ش دت رقابتی دوام
بی اورند[ .]21میتوان چنیی گفت که مدیریت کیفیت جامع یک
برنامه تولیدی اس ت و هدف آن مدیریت کم س ازمان به گونهای
اس ت که در تمام ابعاد ،محص ولات و خدماتی که برای مش تریان
مکم است ،سرآمد باشد .ایی تعریف هم بهعنوان یک فلسفه و هم
م موعه ای از اص ول راهنما تعریف میش ود و نمایانگر پایه و
اس اس سازمانی است که به رور مداوم در حال بکبود است[.]77
از لح ا ت اریخی ،پژوهش درباره مدیریت کیفیت عمدتأ بر روی
ش رکتهای بزرگ متمرکز ش ده اس ت؛ درحالیکه ش رکتهای
بزرگ مکم هس تند ،ش رکتهای کوچک و متوس برای اقتصاد
ملی بس یار مکم هس تند و اکتریت شرکتها و مشاغم را تشلیم
میدهند .ایی امر مس تلزم توجه ویژهای به ش رای ش رکتهای
کوچک و متوس است و اگرچه دیدگاههای متفاوتی درخصوص
ویژگیهای متمایزکننده شرکتهای کوچک و متوس وجود دارد
ولی ی ک دی دگ اهی مش ترص وجود دارد ک ه آنک ا متف اوت از
شرکتهای بزرگ فعالیت میکنند[.]02
براس اس دی دگ اه وانیچ چیننای و ایگم )2100(04مدیریت
کیفی ت ج امع از چک ار بعد تعکد و راهبرد ،تمرکز بر مش تری،
مدیریت منابع انسانی و ت زیهوتحلیم ارلاعات تشلیم شده است
که در آن تعکد و راهبرد به فعالیتهای مدیران رده بالای سازمان
برای رس یدن به اهداف کوتاهمدت و بلندمدت ش رکت با رویلرد
افزایش کیفیت در محص ولات و خدمات اش اره دارد؛ تمرکز بر
مشتری به درگیر کردن و مشارکت دادن مشتریان در امر رراحی
محص ول ات گفت ه میش ود که به تولیدکننده اجازه میدهد تا
نیازهای مشتریان خود را تشخی داده و با خواستههای مشتری
آش نا ش ود؛ مدیریت منابع انسانی ،فعالیتهای سازمانی در جکت
افزایش کارایی هرچه بیشتر کارمندان و کارگران برای رسیدن به
اه داف مورد نظر اس ت و درنکایت ،ت زیهوتحلیم ارلاعات ،اراهه
ارل اع ات دقی و بهموقع در مورد کیفیت و فرآیند جکت اراهه به
کارمندان است[.]42

 -5-6رابطه مدیریت كيفيت جامع و نوآوری سازمانی
ش رکتهایی که مدیریت کیفیت جامع را در ش رکت خود
پیادهس ازی میکنند ،باید راههایی برای پاس خگویی به بکتریی
ش ل م ب ه نی ازها و انتظارات مص رفکنندگان پیدا کنند .ایی
انگیزههایی را برای ش رکت ای اد میکند تا در تولید و عرض ه
محصولات برای تأمیی نیازهای مشتریان ،نوآور باشد[ ]40و از آن
جایی که توانمندس ازی کارکنان و نگرش متبت مدیران من ر به
رض ایت کارمندان میش ود ،انگیزه دادن آنکا به ای اد نوآوری در
زمینه رض ایت مش تری ،موج افزایش مزیت رقابتی در سازمان
میش ود .م دیری ت کیفی ت ب هعنوان منبع مزی ت رقابتی برای
ش رکتها و یک ابزار قدرتمند برای رقابت در بازارها محس و
میش ود ک ه در آن یلی از ابعاد کلیدی مدیریت کیفیت جامع،
تمرکز بر مش تری است و سازمانهایی که ادعا میکنند مرجع در
کیفیت هس تند ،همیشه بایستی مشتری را بهعنوان اولویت اولیه
در دانس تی نیازها و اولویتهای خود داشته باشند و بدیی ترتی
ش ناخت ایی نیازها و اولویتها ،اولیی گام در ایی فرآیند اس ت و
من ر ب ه تل اشهای نوآورانه ش رکت برای ای اد محص ولات و
خدمات جدید خواهد ش د .بدیی ترتی به ایی نتی ه می رس یم
که س ازمانهایی که مدیریت کیفیت جامع را اجرا میکنند ،قطعا
تل اشه ای قابم توجکی را برای اجرای نوآوری در محص ولات و
خدمات خود ان ام خواهند داد[.]00
 -2-6رابطه مدیریت كيفيت جامع و یادگيری سازمانی
ب ارو )0337(05نش ان داد ک ه م دیریت کیفیت جامع رابطه
نزدیلی با یادگیری س ازمانی دارد و یادگیری سازمانی را بهعنوان
محص ول مورد انتظار مدیریت کیفیت جامع بیان میکند .مطالعه
بارو نش ان میدهد که در هنگام ای اد اص ول مدیریت کیفیت
جامع ،ش رکتها باید در س ه س طب تمرکز داشته باشند؛ سطوح
فردی ،گروهی و س ازم ان ک ه ایی فرآیند افراد را با تلنیکها و
ارلاعات جدید آش نا میکند و گروههای س ازمانی را در تلمیم
پروژهه ا و تعمیم دانش مربور ه کم ک میکن د و در نک ای ت،
پیادهس ازی اصول مدیریت کیفیت جامع نیز به سازمان-ها کمک
میکند ،روشهای بکبود بکرهوری را یاد بگیرند[.]24
 -2-6رابطه یادگيری سازمانی و نوآوری سازمانی
تاریخنه گس ترده و متنوع درباره نوآوری س ازمانی در دهه
گذش ته نقش مکمی در یادگیری سازمانی داشته است و بسیاری
از ایی تحقیقات ارتبان متبتی بیی یادگیری س ازمانی و نوآوری
س ازمانی را مش اهده کردهاند که نش ان میدهد ،هرچه نوآوری
15 Barrow

14 Vanichchinchai & Igel
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تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوري در شرکتهاي کوچک و ...

عمی تری بدس ت آید ،میزان یادگیری مورد نیاز بیش تر خواهد
بود[ .]72ایی مقوله نش ان دهنده ایی اس ت که هرچه نوآوری
بدس ت آمده توس یک س ازمان بیش تر باشد ،یادگیری و تیییر
موردنیاز س یس تم بیش تر است .پایهگذاری دانش سازمانی که از
رری آن دانش جدید از دانش موجود(یادگیری س ازمانی) کس
میش ود ،نوآوری س ازمانی را تحریک میکند که در آن نوآوری
زیاد نیازمند قابلیت یادگیری س ازمانی بالا و موثر اس ت .س ازمان
یادگیرنده س ازمانی خلاق اس ت و قابلیت یادگیری سازمانی تاثیر
متبت و قابم توجکی بر نوآوری شرکت دارد[.]41

فراگیر با میان یگری یادگیری س ازمانی بر روی تعالی س ازمانی
تاثیرگذار است[ .]3بشلیده و هملاران( )0735در تحقی خود به
ایی نتی ه رس یدند که به ش لم مس تقیم فرهن یادگیری
س ازمانی بر یادگیری سازمانی ،یادگیری سازمانی بر توانمندسازی
روانش ناختی و به شلم غیرمستقیم فرهن یادگیری سازمانی بر
توانمندس ازی روانشناختی و نوآوری سازمانی از رری یادگیری
سازمانی تاثیرگذار است[ .]2قربانی و هملاران( )0735در پژوهش
خود به ایی نتی ه رسیدند که بیی تسکیم دانش و قابلیت نوآوری
س ازمانی رابطه معناداری وجود دارد و قابلیت یادگیری س ازمانی
ایی رابطه را میان ی میکند[.]3
ه ان و همل اران )2100(03در پژوهش خود ب ه ایی نتی ه
رس یدند که مدیریت کیفیت جامع اثرات قابم توجه و متبتی بر
ی ادگیری س ازم انی دارد و همننیی م دیری ت کیفیت جامع و
ی ادگیری س ازم انی هر دو تاثیر قابم توجه و متبتی بر عمللرد
نوآوری دارد[ .]24لی اهو و همل اران( )2102در پژوهش خود ب ه
ایی نتی ه رس یدند که یادگیری سازمانی بهعنوان متییر میان ی
بیی فرهن س ازم انی و نوآوری س ازم انی عم م میکن د و
علاوهبرایی ،یافتهها نش ان داد که فرهن سازمانی از رری کس
دانش بر روی یادگیری س ازمانی و نوآوری تاثیر میگذارد[.]23
یزدانی و هملاران( )2101در پژوهش ی به ایی نتی ه رسیدند که
مدیریت کیفیت جامع اثر متبتی بر یادگیری س ازمانی دارد و به
افزایش ی ادگیری س ازم انی کم ک میکن د[ .]44لی اهو و
هملاران( )2103در تحقیقی نش ان دادند که یادگیری س ازمانی
م انن د یک متییر میان ی بیی رهبری و نوآوری س ازمانی عمم
میکند[ .]45آنتونس و هملاران( )2103در پژوهش خود نش ان
دادند که بیی نوآوری در محص ول و پیادهس ازی مدیریت کیفیت
رابط ه معن اداری وجود دارد و مدیریت کیفیت جامع ،نوآوری در
محصولات و فرآیندها را افزایش هد[.]00
مدل مفکومی پژوهش ،مبتنی بر رواب نظری میان متییرهای
اثرگذار بر موض وع پژوهش اس ت که در ش لم ش ماره  0نمایش
داده شده است.

16 Hulland & Crossan & Bontis

17 Hung et al.

 -8-6نقش مياانیی یاادگيری سااازمانی در ارتباط بين
مدیریت كيفيت جامع و نوآوری سازمانی
بسیاری از محققان اظکار داشتهاند که راهبرد مدیریت کیفیت
جامع یک ابزار بالقوه مفید برای تقویت یادگیری و افزایش مزیت
رقابتی ش رکت اس ت .با توجه به گفتههای هولند ،کروس ان و
بونتیس )2112(01و نوناکا و تاکه هوچی( )0335توانایی یادگیری،
توانایی نوآوری س ازمانی را افزایش میدهد و مزیت رقابتی را در
محیطکای آشفته حفظ میکند و همننیی یادگیری ،فعالیتهای
نوآوری را ارتقاء بخشیده و کیفیت عامم اصلی موفقیت در محی
رقابتی بوده و در نتی ه ،ش رکتها میتوانند مزیت رقابتی خود را
از رری تولید مداوم محصول و مدیریت کیفیت حفظ کنند[.]24
س یدی و هملاران( )0730در تحقیقی به ایی نتی ه رسیدند
ک ه بیی م دیری ت کیفیت فراگیر و نوآوری فناورانه همبس تگی
ب ال ایی وجود دارد .درنتی ه ،م دیری ت کیفی ت فراگیر میتواند
بهعنوان یک فلسفه مدیریتی و فرهن سازمانی در جکت ای اد و
بکبود نوآوری در س ازمان موؤثر واقع ش ود[ .]1س پکوند و عارف
نژاد( )0737در پژوهش خود نش ان دادن د ک ه مدیریت کیفیت
فراگیر بر عمللرد نوآوری ،م دیری ت کیفی ت فراگیر بر ی ادگیری
س ازمانی و یادگیری سازمانی بر عمللرد نوآوری تاثیر متبت دارد
و همننیی نقش می ان ی ی ادگیری س ازم انی در ارتب ان بیی
م دیری ت کیفی ت فراگیر و عمللرد نوآوری ت ایی د ش د[.]5
ممبینی( )0734در پژوهش خود نش ان داد که مدیریت کیفیت
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شكل  :0مدل مفهومی پژوهش

براساس مدل مفکومی شلم شماره  ،0پژوهش حاضر با هدف
تبییی نقش می ان ی ی ادگیری س ازم انی در ارتب ان علی بیی
مدیریت کیفیت جامع و نوآوری سازمانی در شرکتهای کوچک و
متوس بهرور ویژه به دنبال بررسی چکار فرضیه است:
 .0مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سازمانی تاثیر دارد؛
 .2مدیریت کیفیت جامع بر یادگیری سازمانی تاثیر دارد؛
 .7یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تاثیر دارد؛
 .4یادگیری س ازمانی نقش میان ی را در ارتبان بیی مدیریت
کیفیت جامع و نوآوری سازمانی ایفا میکند.

 -3روششناسی پژوهش
پژوهش حاض ر از نظر هدف ،جزء پژوهشهای کاربردی و از
نظر روش پژوهش از نوع توص یفی -همبس تگی اس ت که در آن،
رابطه میان متییرها براس اس هدف پژوهش تحلیم میش ود و
بهرور مش خ  ،مبتنی بر معادلات س اختاری است .ایی پژوهش
در یک مقطع زمانی سه ماهه در زمستان سال  0733ان ام گرفته
اس ت ک ه بهمنظور جمعآوری ارلاعات در زمینه مبانی نظری و
ادبی ات موض وع ،از منابع کتابخانهای ،مقالات و نیز از پایگاههای
ارلاعات علمی و م لههای اللترونیلی اس تفاده ش ده است .برای
جمعآوری دادهها ،از روش میدانی به کمک پرس ش نامه اس تفاده
شد و در پایان برای سن ش و مدل سازی رواب میان متییرها از
م دلس ازی مع ادل ات س اخت اری ب ا روش ح داق م مربعات
جزهی( )SMART-PLSاستفاده شده و دلیم استفاده از ایی روش
در جدول ش ماره  2مربون به آزمون کولموگوروف-اس میرنوف

آورده شده است.
با توجه به ایی که مدیران آگاهی بیش تری نس بت به دیگر
افراد س ازمان به وض عیت س ازمان دارند ،مدیران عامم شاغم در
ش رکتهای کوچک و متوس واقع در ش کرص ص نعتی مبارکه
جامعه آماری ایی پژوهش را تشلیم میدهند .در پژوهش حاضر،
برای گردآوری ارلاعات از پرسشنامهای حاوی  51پرسش با ریف
 5گزینهای لیلرت(از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) اس تفاده شده
اس ت .روش نمون هگیری در ایی مطالعه بهص ورت نمونهگیری
تص ادفی س اده بوده اس ت و برای تعییی ح م نمونه موردنیاز در
 PLS-SEMباید بهوس یله تحلیم توان براساس قسمتی از مدل با
بزرگتریی تع داد پیشبینیها اس تفاده کرد .ازآنجاییکه ح م
نمونه پیش نکادی در  PLS-SEMض رورتا براس اس خص وص یات
رگرس یون کمتریی مربعات جزهی پایهگذاری شده است ،محققان
میتوانند به قواعد س رانگشتی متمایز بیشتری همانند آنکایی که
بهوسیله(کوهی )0332 ،اراهه شده است ،رجوع کنند[ .]03بهرور
متناو محققان از برنامههایی متم  G*Powerو Sample Power
برای اجرای تحلیم توان مخت تنظیمات مدل استفاده مینمایند
نرمافزار تعییی ح م نمونه
ک ه در پژوهش حاض ر نیز توس
 Sample Powerبه  051مش اهده برای رس یدن به توان آماری
حداقم مقدار  R2معادل  1/0با آلفای 1/15
رای  11%و کس
نی از اس ت .همننیی در پژوهش حاض ر برای تحلیم ارلاعات
جمعیت ش ناختی از نرم افزار  SPSSورژن  24استفاده گردید که
نتای آن در جدول شماره  7آورده شده است.
پرس ش نامه ایی پژوهش ش امم دو بخش اس ت :بخش اول
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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مربون به پرس شهای جمعیتش ناختی و ش امم مدت فعالیت
ش رکت(کمتر از  3سال 3 ،تا  04سال و بیشتر از  04سال)؛ سی
پاس خگو(کمتر از 71 ،71الی  40 ،41الی 50 ،51الی  11و بالای
 11س ال) و میزان تحص یلات پاس خگو(کارش ناس ی ،کارشناسی
ارش د و دکترا) است .بخش دوم شامم پرسشهای تخصصی است
که برای سن ش متییر مدیریت کیفیت جامع از پرسشنامه وانیچ
چیننای و ایگم( )2100حاوی 03پرسش با ابعاد(تعکد و راهبرد،
تمرکز بر مش تری ،م دیری ت منابع انس انی و ت زیه و تحلیم
ارلاعات) اس ت که بهعنوان متییر مس تقم بلار گرفته ش د .برای
س ن ش نوآوری س ازمانی از پرس ش نامه ون و احمد()2114
حاوی  05پرس ش با ابعاد(نوآوری در محص ول ،نوآوری رفتاری،
نوآوری راهبردی و نوآوری فرآین دی) بهعنوان متییر وابس ته و
درنکایت  24پرس ش برای س ن ش متییر یادگیری س ازمانی از
پرس ش نامه نیفه( )2110با ابعاد(مکارت های فردی ،مدل های
ذهنی ،چش مانداز مش ترص ،یادگیری تیمی و تفلر س یس تمی)
بهعنوان متییر میان ی بلار گرفته شد.
جدول  :6نتایج آزمون كولموگوروف-اسميرنوف
متییرهای پژوهش

میانگیی

انحراف معیار

سطب معناداری

مدیریت کیفیت جامع
یادگیری سازمانی
نوآوری سازمانی

7/35
7/31
7/11

1/731
1/250
1/725

1/070
1/573
1/103

همانطور که در جدول ش ماره  2مش اهده میش ود ،س طب
معناداری متییرهای پژوهش باید بالاتر از  1/15باش د تا دادهها
نرمال باش د ولی س طب معناداری متییر نوآوری سازمانی کمتر از
 1/15اس ت و ایی نش اندهنده غیرنرمال بودن متییر بوده و با
توج ه به ایی موض وع و پینیده بودن مدل پژوهش که متییرها
دارای بع د هس تن د ،برای م دلس ازی رواب میان متییرها از
م دلس ازی مع ادل ات س اخت اری ب ا روش ح داق م مربعات
جزهی( )SMART-PLSاس تفاده گردید .برای دس تیابی به اعتبار
پرس ش نامه از روایی محتوا اس تفاده ش ده است که برای ایی کار
ابت دا با مطالعه ادبیات متییرهای پژوهش از منابع مختلف داخلی
و خارجی پرسشنامه مقدماتی تکیه شد .سپس پرسشنامه از سوی
افراد ص اح نظر و خبره(چند نفر از اس اتید و مدیران شرکتها)
بررسی و بعد از اعمالنظرهای اصلاحی ،سران ام پرسشنامه نکایی
تکیه و تدویی شد و در اختیار نمونه آماری قرار گرفت.
برای ارزیابی پایایی متییرهای پرس ش نامه از ض ری آلفای
کرونباخ و شاخ پایایی ترکیبی استفاده شد که همانطور که در
جدول ش ماره  7قابم مش اهده اس ت ،تمامی متییرها حد م از
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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خود یعنی بالای  1/3را رعایت کردهاند .روایی س ازه نیز براس اس
ض رای  AVEسازهها تأیید شد و همانرور که در جدول شماره
 7مش اهده میش ود ،مقدار  AVEبرای تمامی متییرها از مقدار
 1/5بیشتر و بنابرایی روایی همگرایی مناس برای تمامی متییرها
حاصم گشته است.
جدول  :3برازش مدل اندازهگيری(روایی و پایایی پرسشنامه)
متییرهای
پژوهش

آلفای
کرونباخ

پایایی
ترکیبی

تعکد و راهبرد
تمرکز بر مشتری
مدیریت منابع انسانی
ت زیه و تحلیم ارلاعات
مدیریت کیفیت جامع
مکارتهای فردی
مدلهای ذهنی
چشمانداز مشترص
یادگیری تیمی
تفلر سیستمی
یادگیری سازمانی
نوآوری در محصولات
نوآوری رفتاری
نوآوری راهبردی
نوآوری فرآیندی
نوآوری سازمانی

1/314
1/315
1/323
1/173
1/151
1/301
1/134
1/374
1/134
1/331
1/133
1/301
1/111
1/110
1/141
1/304

1/111
1/135
1/342
1/312
1/133
1/373
1/313
1/351
1/374
1/313
1/133
1/377
1/315
1/301
1/323
1/325

مقدار
AVE

1/113
1/131
1/131
1/357
1/514
1/343
1/111
1/117
1/125
1/171
1/531
1/375
1/343
1/371
1/113
1/123

 -0یافتههای پژوهش
براس اس ارلاعات جمعآوری ش ده ،از لحا مدرص تحصیلی
بیش تر پاسخدهندگان دارای مدرص تحصیلی کارشناسی با درصد
فراوانی  %41مع ادل  32نفر و دارن دگان مدرص دکترا با %01/5
معادل  00نفر ،کمتریی مقدار فراوانی را در نمونه آماری داش تند.
از نظر مدت فعالیت ش رکت %14 ،ش رکتها معادل  31ش رکت
بیی  3تا  04س ال فعالیت ،بیش تریی و  %01/5ش رکتها معادل
 00ش رکت بالای  04س ال فعالیت ،کمتریی مقدار فراوانی را در
نمونه آماری داشتند .از نظر سی ،بیشتر پاسخدهندگان بیی  40تا
 51س ال با درصد فراوانی  ،%21معادل  42نفر از مدیران بودند و
م دیران ب ال ای  11س ال با  ،%01معادل  05نفرکمتریی مقدار
فراوانی را داشتند.
بهمنظور بررس ی فرض یهها و آزمون مدل مفکومی پژوهش،
دادهه ای جمعآوریش ده از رری معادلات س اختاری تحلیم
گردید .در پژوهش حاض ر جکت بررسی برازندگی الگوی معادلات
س اختاری از ش اخ های  Q2 ،R2و  GOFبکره گرفته ش د که

احسان مسعودي

نتای آن در ادامه ذکر گردیده است.
اولیی معیار برای بررس ی برازش مدل س اختاری ،معیار R2
مربون به متییرهای پنکان درونزای مدل است .چی( )0331سه
رقم  1/77 ،1/03و  1/13را ملاکی برای مقادیر ضعیف ،متوس و
قوی برای  R2معرفی کرده اس ت .ارلاعات جدول شماره  4نشان
میده د ک ه ب هجز متییر مرتب ه اول ی ادگیری س ازمانی ،تمام
سازههای پژوهش از مقدار متوس  1/77بزرگتر است که حاکی
از برازش قوی مدل س اختاری اس ت .معیار بعدی ،معیار کیفیت
پیشبینیکنندگی مدل یا  Q2است .همانرور که ارلاعات جدول
ش ماره  4نش ان میدهد ،همه بلوصهای مربون به متییرهای
پنکان مدل پژوهش دارای ارزش بالایی از  Q2در دامنه ( 1/233تا
 )1/345و متبت بودن دلالت بر بالا بودن جنبه پیشبینیکنندگی
مدل دارد.
وتلس و همل اران( ،)2113مق دار  1/25 ،1/10و  1/71را
بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوس و قوی برای  GOFمعرفی کردهاند
و ارلاعات جدول ش ماره  4نشان میدهد که  GOFمحاسبه شده
برای پژوهش  1/122اس ت که برازش کلی قوی مدل پژوهش را
مشخ میکند .پس از بررسی و تاهید برازش کلی مدل پژوهش،
بهمنظور بررس ی فرض یههای پژوهش ابتدا ضرای مسیر محاسبه
ش ده و س پس معناداری ایی ض رای توس آماره  tمورد بررسی
قرار میگیرد.

جدول .0ضرایب معيارهای  Q2و  R2و مقادیر اشتراكی
متییرهای
پژوهش

معیار
Q2

معیار
R2

مقادیر
اشتراکی

تعکد و راهبرد
تمرکز بر مشتری
مدیریت منابع انسانی
ت زیه و تحلیم ارلاعات
مدیریت کیفیت جامع
مکارتهای فردی
مدلهای ذهنی
چشمانداز مشترص
یادگیری تیمی
تفلر سیستمی
یادگیری سازمانی
نوآوری در محصولات
نوآوری رفتاری
نوآوری راهبردی
نوآوری فرآیندی
نوآوری سازمانی

1/131
1/317
1/345
1/731
1/172
1/301
1/737
1/437
1/424
1/233
1/334
1/332
1/153
1/351
1/301

1/440
1/713
1/717
1/053
1/233
1/244
1/073
1/075
1/211
1/122
1/727
1/433
1/271
1/403
1/271

1/53
1/50
1/57
1/53
1/51
1/12
1/10
1/11
1/13
1/31
1/51
1/32
1/11
-

3/372
1/112

3/10
1/515

م موع
میانگیی

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅√ = GOF
= ̅𝐶𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 . ̅𝑅̅̅2
√0. 585 ∗ 0.662 =0/266

شكل  :8مدل پژوهش با ضرایب استاندارد بار عاملي
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ش اخ های تاهید الگوی معادلات س اختاری فق محدود به
ش اخ ه ای برازش کلی الگو نیس ت؛ بلل ه ب اید پارامترهای
اس تاندارد ض رای مسیر و مقادیر  tمتناظر با آن برای هر یک از
مس یرهای علی نیز وجود دارد که باید بررس ی ش ود .با توجه به
اش لال ش ماره  2و  ،7خلاص ه نتای بدس تآمده از مدل برازش
ش ده در جدول شماره  5اراهه شده است .همانرور که در جدول
شماره  4مشاهده میشود ،نتای ناشی از آزمون معناداری ضرای
مس یر نش ان میدهد که کلیه ض رای مسیر معنادار است .نتای

شكل :8

ضرای اثرات مستقیم متییرها بر یلدیگر نشان میدهد که متییر
م دیری ت کیفی ت ج امع به میزان  17درص د از متییر نوآوری
س ازمانی را بهص ورت مس تقیم تحت تاثیر قرار داده اس ت؛
درحالیکه حدود  57درص د از تیییرات متییر یادگیری س ازمانی
تح ت ت اثیر مدیریت کیفیت جامع تعییی میش ود و حدود 43
درص د از تیییرات نوآوری س ازمانی توس یادگیری س ازمانی
تبییی خواهد شد.

ضرایب معناداري Z

جدول  :5بررسی فرضيههای اصلی پژوهش
ضری
مسیر

آماره
t

خطای
استاندارد

مقادیر
p

نتی ه
آزمون

1/451
1/531
1/527

5/101
1/543
1/731

1/127
1/111
1/153

1/111
1/111
1/111

پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه

فرضیههای پژوهش
مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سازمانی تاثیر دارد.
مدیریت کیفیت جامع بر یادگیری سازمانی تاثیر دارد.
یادگیری سازمانی بر نوآوری سازمانی تاثیر دارد.

در انتکا ،برای بالا بردن آزمودن تاثیر یک متییر میان ی ،یک
آزمون پرک اربرد ب ه ن ام آزمون س وبم نیز وجود دارد که برای
معن اداری تاثیر میان ی یک متییر در رابطه میان دو متییر دیگر
فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي
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ب هکار میرود .در پژوهش حاض ر ،برای برآورد آماره  tو خطای
اس تاندارد و س طب معناداری تاثیر غیرمس تقیم از آزمون س وبم
بکره گرفته ش ده اس ت که نتی ه آن در جدول ش ماره  5آورده

احسان مسعودي

ش ده اس ت .در آزمون سوبم ،یک مقدار  Z-valueبدست میآید
که در صورت خارج بودن از بازه (0/31و )-0/31میتوان در سطب

ارمین ان 35درص د ،معن ادار بودن تاثیر میان ی یک متییر را
تایید نمود.

جدول  :2نتایج اثرات غيرمستقيم متغيرهای پژوهش
فرضیههای پژوهش

ضری
مسیر

آماره
t

خطای
استاندارد

مقادیر
p

نتی ه
آزمون

یادگیری سازمانی نقش میان ی در ارتبان بیی مدیریت کیفیت
جامع و نوآوری ایفا میکند.

1/712

5/101

-

-

پذیرش
فرضیه

یافتههای جدول ش ماره  1نش ان میدهد که ض ری اثر
غیرمس تقیم مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری س ازمانی از رری
متییر میان ی یادگیری س ازمانی  1/712است .با توجه به ایی که
آم اره  tمتن اظر بزرگتر از مق دار بحرانی(0/31و )-0/31اس ت،
میتوان گفت که اثر غیرمستقیم مدیریت کیفیت جامع بر چابلی
سازمانی با نقش میان ی یادگیری سازمانی معنادار است.

 -5بحث و نتيیهگيری
امروزه سازمانهای زیادی در مواجکه با افزایش رقابت حاصم
از نوآوریها ،محیطکای متییر بازار و تیییر در تقاض ای مش تریان
قرار گرفتهاند .بدون ش ک ،س ازمانهایی در عرص ه رقابت موف
هس تند و قادر خواهند بود که پاسخگوی تیییرات محیطی باشند
که خلاق و نوآور باشند .نوآوری ،خود محیطکای سازمانی خلاق و
س بک مدیریتی کارآمدی را میرلبد .مبانی نظری حاکی از آن
اس ت که یادگیری س ازمانی و مدیریت کیفیت جامع میتواند
من ر به نوآوری س ازمانی ش ود .در همیی راستا پژوهش حاضر با
عنوان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوری سازمانی شرکتهای
کوچک و متوس با نقش میان ی یادگیری سازمانی ان ام گردید.
یافتههای حاص م از بررسی فرضیه اول پژوهش نشان داد که
مدیریت کیفیت جامع تاثیر متبت و معناداری بر نوآوری سازمانی
دارد .نت ای ایی فرض ی ه ب ا نت ای پژوهشه ای س ی دی و
هملاران( )0730و آنتونس و هملاران( )2103هماهن و همسو
میباش د .نتای پژوهشهای مذکور نیز نش اندهنده ایی بود که
مدیریت کیفیت جامع تاثیر متبت و معناداری بر نوآوری سازمانی
دارد .تایید ایی فرض یه نشاندهنده ایی است که مدیریت کیفیت
ج امع ب ه ی ک س یس تم مفید برای بکبود و ای اد نوآوری در
شرکتهای کوچک و متوس و رضایت کلی مشتریان تبدیم شده
اس ت .مدیریت کیفیت جامع بهعنوان مفکومی مش تریگرا که
ارتب ان مس تحلمی با عمللرد س ازمان برقرار میکند ،ارتبان
معنیداری را با نوآوری دارد؛ چراکه نوآوری نیز هدف اص لی خود

را همانند مدیریت کیفیت جامع ،رضایت مشتریان تعریف میکند
و به دنبال رقابتپذیری و عمللرد بکتر اس ت .درواقع ،در صورتی
ک ه دو مقول ه م دیریت کیفیت جامع و نوآوری در کنار هم مورد
توجه قرار گیرند ،با افزایش کیفیت در سازمان ،توان رقابتی داهمی
و رو به بکبود مس تمر حاص م ش ده و ایی گونه ارتقاء ،اثربخش ی
کس وکارها را به دنبال خواهد داشت .بر همیی اساس به مدیران
شرکتها پیشنکاد میشود:
 .0به ابعاد نوآوری رفتاری و نوآوری راهبردی از متییر نوآوری
س ازمانی توجه بیش تری داشته باشند؛ زیرا توجه به ایی دو معیار
موج پ ذیرش ای دهه ا ،نوآوریهای جدید و بکبود راهبردهای
رقابتی جدید برای ارزشآفرینی شرکتها میشود؛
 .2در کنار بهکارگیری فلس فه مدیریت کیفیت جامع ،دادن
آزادی عمم و اس تقلال به کارکنان می تواند بستری را فراهم کند
ک ه ک ارکن ان در جک ت بکبود فرآیند کار دس ت به نوآوری در
فرآیندها و روشهای ان ام کار بزنند؛
 .7ب همنظور برررف کردن ترس و ای اد فض ای نوآوری،
مدیریت شرکت بر آموزش کار تیمی و تشلیم تیمهای بکبودمدار
در س طب ش رکت تاکید ورزند و مدیریت از حمایت همه جانبه
خود در جکت بکبود و نوآوری دریغ نورزد.
یافتههای حاص م از بررسی فرضیه دوم پژوهش نشان داد که
م دیری ت کیفی ت ج امع ت اثیر متب ت و معن اداری بر یادگیری
س ازمانی دارد .نتای ایی فرض یه با نتای پژوهشهای س پکوند و
ع ارف نژاد( ،)0737ممبینی( )0734و یزدانی و هملاران()2101
هماهن و همس و اس ت .نتای پژوهشهای مذکور بیان میدارد
ک ه م دیری ت کیفی ت جامع تاثیر متبت و معناداری بر یادگیری
سازمانی دارد .تایید ایی فرضیه نشاندهنده ایی است که بسیاری
از تفلرات م دیریت کیفیت جامع بهمتابه عامم اص لی و توانا در
شلمدهی فرهن یادگیری سازمانی است .مدیریت کیفیت جامع
از رری مزایای خود از جمله تمرکز بر مش تری و مدیریت منابع
انس انی موج افزایش دانش فنی و تخص ص ی اعض ای گروه از
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تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوري در شرکتهاي کوچک و ...

رری تب ادل دانش میش ود ک ه در نک ای ت من ر به بکبود در
عمللرد ش رکتها میگردد .امروزه س ازمانها و کارکنان به ایی
نیاز دارند که علم آموخته ش ده را در محیطکای کاری خود بلار
ببرند .دیدگاه مبتنی بر دانش ،س ازمانها را به یادگیری و بکبود
عمللردش ان از رری مدیریت کیفیت هدایت میکند .بر همیی
اساس به مدیران شرکتها پیشنکاد می شود:
 .0ب ه ابع اد تمرکز بر مش تری و تعک د و راهبرد از متییر
مدیریت کیفیت جامع توجه بیش تری داشته باشند؛ زیرا توجه به
تمرکز بر مش تری موج مش ارکت دادن بیشتر مشتریان در امر
رراحی و تولی د محص ول ات ج دید میگردد و توجه به تعکد و
راهبرد در فعالیتهای مدیران رده بالای شرکتها نظارت بیشتری
را ای اد کرده و موج رس یدن به اهداف کوتاه مدت و بلندمدت
در ش رکت ش ده و در نکایت کیفیت بالاتر محصولات و خدمات را
ای اد میکند؛
 .2ش رکتهای تولیدی ،با اجرای مدیریت کیفیت جامع ،در
جکت یادگیری سازمانی گام بردارند که میتوان با ای اد و تشلیم
حلقههای کیفی در س ازمان به ای اد یادگیری س ازمانی ،بکبود
مستمر و بقای سازمانی کمک نمود؛ زیرا تشلیم حلقههای کیفی
مزایای بسیاری از جمله افزایش کار گروهی ،افزایش همبستگی و
همدلی میان کارکنان ،افزایش حس مشارکت افراد ،افزایش دانش
فنی و تخص ص ی اعض ای گروه از رری تبادل دانش و افزایش
روحی ه ،انگیزه و حس تعل س ازمانی را دارد که من ر به بکبود
خواهد شد؛
 .7ش رکتهای تولیدی میتوانند از رری پیادهس ازی ش ش
س یگما ،یادگیری س ازمانی را تس کیم کنند .بهکارگیری ش ش
س یگما که از ابزار مدیریت کیفیت اس ت با کاهش هزینههای
مربون به کیفیت من ر به بکبود در یادگیری سازمانی ،سودآوری
و رض ایت مش تری میگردد .بهرور کلی میتوان از رری آن به
هدفهایی ناهم ش د که میتوان به ش ناس ایی اقدامات اص لاحی،
ش ناس ایی اقدامات پیش گیرانه ،تعییی محص ولات و خدماتی که
من ر ب ه ک اهش کیفی ت میش وند ،کاهش قیمت تمام ش ده
محصولات و خدمات و افزایش بکرهوری و کارایی سیستم و ای اد
توان رقابت بیشتر در مقابم رقبا اشاره کرد.
یافتههای حاصم از بررسی فرضیه سوم پژوهش نشان داد که
یادگیری س ازمانی تاثیر متبت و معناداری بر نوآوری س ازمانی
دارد .نت ای ایی فرض ی ه ب ا نت ای پژوهشه ای بش لی ده و
ه م ل اران( ،)0735ق رب ان ی و ه م ل اران( ،)0735لی اهو و
هملاران( )2102هماهن و همس و اس ت .نتای پژوهشهای
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مذکور نیز نش اندهنده ایی بود که یادگیری سازمانی تاثیر متبت
و معن اداری بر نوآوری س ازم انی دارد .تایید ایی فرض یه بیان
میدارد ک ه ت اکی د بر نقش یادگیری س ازمانی بهعنوان یلی از
عوامم مرتب با نوآوری شرکتهای کوچک و متوس  ،تلاش برای
ب ک ب ود و حفظ دانش و ارل اع ات ک اری ،یلی از مکمتریی
پیشش ررکای ارتقای نوآوری است و لازمه رسیدن به ایی مکم و
حفظ آن ،توجه بیش تر مس ولان و س یاس تگذاران شرکتها به
عامم یادگیری و اراهه ش یوههای نو و خلاق در س طوح مختلف و
همننیی اه داف فردی و گروهی در جکت نیم به یک س ازمان
نوآور اس ت .بر همیی اس اس ،به مدیران ش رکتها پیش نکاد
میشود:
 .0به بعد چش مانداز مش ترص از متییر یادگیری س ازمانی
توجه بیش تری داش ته باش ند؛ زیرا توجه به ایی مولفه موج
نگرش مش ترکی در بیی کارکنان و باعث تعکد بیش تر و درنکایت
موج افزایش کیفیت کاری در بیی کارکنان شرکتها میشود؛
 .2از رری فراهم نمودن ش رای همل اری حرف های بیی
مدیران س طوح مختلف و ای اد املانات مناس آموزشی جدید و
پذیرش انتقادات و پیش نکادات میتوان به تحق نوآوری سازمانی
بیش تر کمک کرد .ش رکتهای تولیدی بخصوص شرکتهایی که
ع دم ارمین ان محیطی را در حوزه فعالیت خود ت ربه میکنند،
میبایس ت یادگیری س ازمانی و اهمیت آن را همواره در حوزه
مزیت رقابتی به
ک اری خود در اولوی ت قرار دهن د تا از کس
واسطه نوآوری در محصولات و فرآیندهای خود از سایر رقبا عق
نمانند؛
 .7م دیران از دانش ک ارکن ان ش رکت خود بکره ببرند و با
برگزاری جلسات مختلف ،نظرات آنکا را گردآوری و پس از تحلیم
آنکا راهلارهای مناسبی را برای رفع مشللات موجود اراهه نمایند.
گرفتی گزارش از نتای نوآوریهای گذشته میتواند ایی شرکتها
را یاری نماید تا س طب یادگیری اس تخراجی در ش رکت خود را
شناسایی و برای برنامهریزیهای بعدی استفاده نماید.
یافتههای حاص م از بررس ی فرضیه چکارم پژوهش نشان داد
ک ه ی ادگیری س ازم انی نقش می ان ی در ارتبان بیی مدیریت
کیفیت جامع و نوآوری س ازمانی ایفا میکند .نتای ایی فرضیه با
نتی ه پژوهش هان و هملاران( )2100هماهن و همسو است.
بسیاری از تفلرات مدیریت کیفیت جامع بهعنوان فاکتور اصلی و
توانا در ش لمدهی فرهن یادگیری س ازمانی و حرکت به سمت
نوآوری ک اربرد دارد .ه دف از ی ادگیری س ازمانی ای اد اعتماد
متقابم و فرهن به اش تراص گذاشتی دانش در سازمان است که

احسان مسعودي

واس طهای موثر برای مدیریت کیفیت جامع و ای اد نوآوری است.
دی دگ اه مبتنی بر دانش ،س ازمانها را به دانشآفرینی و بکبود
عمللردش ان از رری مدیریت کیفیت هدایت میکند .بنابرایی،
س ازمانهایی که یادگیری مستمر و نوآوری را ضرورتی برای خود
قلم داد میکنن د ،نب ای د به مدیریت کیفیت جامع فق بهعنوان
راهی برای بکبود کیفی ت و رفع ناتوانی در مقولههای یادگیری و
نوآوری س ازمانی نگاه کنند؛ بلله مدیریت کیفیت جامع میتواند
مزی ته ایی را فراهم آورد ک ه فرآین د نوآوری را تس کیم کند.
س ازمانها باید مدیریت کیفیت جامع را در س اختار خود جاری
نم این د و نباید عمللرد خود را فق به جنبههای فنی منحص ر
کنند .مدیرانی که اهمیت کیفیت محص ولات ،رض ایت و وفاداری
مش تری را درص میکنند ،ابتدا بایس تی در س ازمان خود یک
محی نوآور و ی ادگیرن ده ای اد کنن د ک ه ب ه ج ای تمرکز بر
س یستمهای کیفیت گرانقیمت ،بر نوآوری و یادگیری در سازمان
خود متمرکز شوند .بر همیی اساس ،به مدیران شرکتها پیشنکاد
می شود:
 .0از رری برگزاری جلس ات آموزش ی ،مدیران ابتدا درص و
ش ن اخت کارکنان خود را در مورد بالا بردن کیفیت و یادگیری
بکبود بخش ی ده و س پس با اراهه عواق بکبود کیفیت میتوان

کارکنان را در تشوی به خلاقیت و نوآوری در حم مساهم شرکت
بیشتر تشوی کرد؛
 .2برنامههای آموزش ی تا حد املان خلاق باش ند و به بکبود
مس تمر در آموزش کم ک کنن د .ایی برن امهها باید با هملاری
س طوح مختلف س ازمان آماده ش وند و نش اندهنده اهداف و
برنامههای بخشهای مختلف سازمان باشند.
در م موع میتوان چنیی نتی هگیری کرد ک ه م دیری ت
کیفیت جامع در سازمانها برای توسعه فرآیند یادگیری و نوآوری
ض روری اس ت .درست مانند یک سیستم ،مدیریت کیفیت جامع
یک ورودی مکم اس ت و یادگیری س ازمانی یک فرآیند کلیدی
اس ت ،پس نوآوری س ازمانی یک خروجی حیاتی است .همننیی
پیشنکادهای ذیم را برای تحقیقات آینده میتوان اراهه کرد:
 .0پژوهش گران در تحقیق ات آین ده میتوانن د تاثیر عوامم
متع ددی م انن د فرهن س ازمانی ،س بک رهبری ،آموزش و
مشارکت کارکنان و انگیزش کارکنان را بر نوآوری در سازمانهای
تولیدی و خدماتی مورد بررسی قرار دهند؛
 .2پژوهش حاضر در بیی شرکتهای کوچک و متوس ان ام
گرفته اس ت .به پژوهش گران پیش نکاد میگردد مدل حاضر را در
بیی شرکتهای بزرگ نیز ان ام دهند.
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... تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر نوآوري در شرکتهاي کوچک و
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