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Abstract 
The present study aimed to investigate the relationship between maintenance 

and repair of total productivity, total quality management, equipment 

management, characteristics of the learning organization and operational 

operations. In conducting research operations, first a conceptual theory of 

research was presented by theoretical study. In the next stage, by compiling 

and distributing a questionnaire among 180 people from the statistical 

population of the research consisting of managers on the subject of testing of 

experimental companies in Golestan province, the information needed to test 

the research hypotheses was collected by simple random sampling. Finally, 

146 questionnaires have been completed. The results showed that 

maintenance repairs and operation of the surroundings had a positive effect 

on TQM, but alone achieved a satisfactory result for achieving operational 

performance and required TQM to do so. Another result obtained shows the 
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effect on total quality management and control chain management and the 

mediating role of control management in achieving operational performance 

between the two functions of total quality management and operational 

performance. 

Keywords: Total Productivity Maintenance, Total Quality Management, 

Supply Chain Management, Learning Organization, Operational 

Performance. 
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با دررابطه نیتأم رهیزنج تیریمد یبر مبنا یساختار یسازمدل

 ر،یور فراگبهره راتیو تعم یجامع، نگهدار تیفیک تیریمد

 یاتیو عملکرد عمل رندهیادگیسازمان 
 

   یخان رمحمدیام
دانشگاه  ،یورو بهره تیفیک شیگرا ،یصنعت تیریارشد، مد یکارشناس

 .رانیتهران، ا ،یعالمه طباطبائ
  

  یابوالفضل کزاز
دانشگاه  ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،یصنعت تیریگروه مد استاد،

 .رانیتهران، ا ،یعالمه طباطبائ
  

  یرامیب ایثر
دانشگاه  ،یورو بهره تیفیک شیگرا ،یصنعت تیریارشد، مد یکارشناس

 .رانیتهران، ا ،یعالمه طباطبائ
 

 چکیده
جامع،  تیفیک تیریمد ر،یور فراگبهره راتیو تعم ینگهدار انیارتباط م یمطالعه حاضر باهدف بررس

 یگرفته است. در راستاانجام یاتیو عملکرد عمل رندهیادگیسازمان  یهایژگیو ن،یتأم رهیزنج تیریمد
پژوهش ارائه شد. در مرحله بعد با  یچارچوب مفهوم ینظر یمبان بامطالعهپژوهش ابتدا  اتیانجام عمل

آگاه نسبت به موضوع  رانیپژوهش متشکل از مد ینفر از جامعه آمار 081 نیپرسشنامه ب عیو توز نیتدو
جهت  ازیاطالعات موردن ع،یساده توز یصورت تصادفاستان گلستان به یصادرات یهاشرکت یموردبررس

تحت  یبرگشت شدهلیتکم سشنامهپر 041تعداد  تیدرنها. دیگرد یآورپژوهش جمع یهاهیفرض یبررس
و  ینگهدار کهیمشخص کرد، درحال جیزی معادالت ساختاری قرار گرفت. نتاسامدل کیپوشش تکن

 جهینت ییتنهاجامع داشته است، اما نتوانسته است به تیفیک تیریبر مد یمثبت ریتأث ریور فراگبهره راتیتعم
 نیا یجامع برا تیفیک تیریآورد و ملزم به وجود مد دستبه  یاتیبه عملکرد عمل یابیدست یبرا یقبولقابل

 رهیزنج تیریجامع و مد تیفیک تیریمثبت مد ریاز تأث یکه به دست آمد، حاک یگرید جهیامر است. نت
 تیفیک تیریمد ریدو متغ نیب یاتیبه عملکرد عمل یابیدر دست نیتأم رهیزنج تیریمد یانجیو نقش م نیتأم

 .است یاتیجامع و عملکرد عمل

 رهیزنج تیریجامع، مد تیفیک تیریمد ر،یور فراگبهره راتیو تعم ینگهدار :هاواژهکلید

 .یاتیعملکرد عمل رنده،یادگیسازمان  ن،یتأم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  :نویسنده مسئولamir_khani@atu.ac.ir 

http://orcid.org/0000-0001-8798-2956
http://orcid.org/0000-0003-1329-7045
https://orcid.org/0000-0001-5494-7601


 0040 تابستان | 56شماره | بیستم سال |یصنعت تیریمدمطالعات  | 04

 

 مقدمه

 یصادرات یهاتیفعال یامدهایو پ کنندهنییعوامل تع یدر تئور هایی کهکردیرو یکی از

ملکرد بر اساس این رویکرد، ع .عملکرد استـ ساختار میپارادا ،ردیگیموردتوجه قرار م

شرکت  یبازارها یتوجه، )الف( مشخصات ساختاردو مجموعه قابل شود اساساًیباعث م

 یخارج یدر بازارها یتیموقع یایو حفظ مزا یابیشرکت در دست ییو )ب( توانا یصادرات

 ریبر عملکرد صادرات تأث یرقابت یاستراتژ یزیرکارآمد و مؤثر برنامه یاجرا قیاز طر

 دیبهبود تول فلسفه. طبق مطالعات گذشته، (4104، 0و همکاران ایگارس -ناوارو ) بگذارند

( TPM) ریور فراگو تعمیرات بهره ی( و نگهدارTQMجامع ) تیفیک تیریمستمر؛ مد

ند. این دو رویکرد ادر نظر گرفته شده های تولیدیشرکت عملکردی برا رگذاریتأث واملع

ها را ، سازمانداریپا یرقابت تیمز کی دستیابی به یبرا کیاستراتژ بانیپشت کیعنوان به

ی کالس جهاندر  به تولیدی ،منابع ریو سا نهیر وقت، هزجویی دبا صرفهد نسازیقادر م

 یاصل هایحوزهاز دیگر  (.4101، 3؛ مودگیل و شارما4141، 4دست یابند )ساهو و یاداو

با  از مطالعات یبرخ. است( SCM) نیتأم رهیزنجهای تولیدی مربوط به مدیریت تیفعال

)شارما و  دارند یو اصول مشترک ییافزاهم SCMو  TQMکه  ندنشان داد SCM تمرکز بر

، 1و چن میک؛ 4108و همکاران،  5؛ ژیرالدی4102و همکاران،  4؛ گوردور4102مودگیل، 

 نیب رقابتیها به دلیل روابط نهیموارد، هز یدر برخ(. 4108و همکاران،  7رایتکس؛ 4108

 یاسابقهیناکارآمد صنعت به سطوح ب یعملکردها نیو همچن نیتأم رهیزنج یشرکا

مربوط به آن  یهالفهؤو م TQM یها، اجراچالش نیا یبرا یشنهادیحل پراه رسند،می

 یکوتاه TQM یهابرنامه یها در اجرااز سازمان یتوجهتعداد قابل، حالنیباا است.
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 رییبه تغ ازین تیفیک تیریمد درست و کامل یاست که اجرا نیا یاصل لیدل ک. یاندکرده

و  شی( که هر روز با آزما4102و همکاران،  0دارد )کافتزوپولوس یسازمان فرهنگ

سازمان  ییو توانا TQM نیروابط ب لیوتحلهی، تجزنیرود؛ بنابرایم نیمداوم از ب یریادگی

و  4تورتورال) است یضرورامری  ی و عملکردرقابت تیمز شیافزا ی،ریادگی تیتقو یبرا

و تعالی  3شش سیگما ؛مانندهمراه با ابزارهای کیفیت  TQM(. 4102همکاران، 

ارائه  تیفیها جهت حل مسائل مربوط به کسازمان یرا برا یقیدق یهاحل، راه4وکارکسب

آن با  یروابط فعل ایآن متمرکز شده است  یکه شرکت رو یبسته به بازار .دهندیم

 یهابه خواسته ییخدمات ممکن است زمان پاسخگو نیا ی، اجرانیتأم رهیزنج یاعضا

، یمشتر گاهیپا نیادغام ببا تسهیل  SCMدرواقع  (.4105، 5)کرامبلی دهد شیبازار را افزا

، یعملکرد سازمانباعث بهبود ، نیتأم گاهیها و پاشرکت یداخل یهاتی، فعالعیشبکه توز

. در گرددمیها شرکت یخارج نفعانیموضوع توسط ذ نیو نحوه درک ا داریعملکرد پا

و  یخارج نفعانیذ هیکل کیاستراتژ تیریرقابت، مد شیو افزا یسازیجهان یروند فعل

 روی هاآنی ، تمرکز اصلییکنندگان نهاتا مصرف هیکنندگان مواد اولنیاز تأم یداخل

SCM رونیاست، ازا SCM عملیاتیعملکرد  یبرا رگذاریتأث یتیریروش مد کیعنوان به 

اتخاذ هر دو  کهییازآنجااین،  (. عالوه بر4108، 1اناژی)بستاس و ل آیدبشمار میها سازمان

 ریدرک تأث ،است بدیهی امری یدیتول یهااکثر شرکت یبرا TQMو  TPM یکردرو

 اداو،ی)ساهو و  هم استم اریبس یاتیدر بهبود عملکرد عمل TQMو  TPM ییافزاهم

4141). 

 یاتیو عملکرد عمل TQM، SCMمثبت  ارتباطدر مورد  ریاخ یهامطالعات در سال

؛ وانگ و 4104و همکاران،  8؛ برد4102؛ شارما و مودگیل، 4102و همکاران،  7دوری-)ال
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؛ 4141 ،اداویساهو و ) یاتیعملکرد عمل و TQM ،TPM مثبت میانارتباط (، 4104، 0لی

، اندکرده ( تحقیق4101؛ مودگیل و شارما، 4108و همکاران،  نیدیحب؛ 4108ساهو، 

ی برا TPMو  TQM، SCMتأثیر  گرفتهانجامیک از مطالعات  کدامچیهدر  حالنیباا

این در چارچوب مفهومی  عالوه براند. اجرا نشده زمانهم طوربهکسب عملکرد عملیاتی 

عامل مهم در بهبود عملکرد عملیاتی لحاظ عنوان این مطالعات مفهوم سازمان یادگیرنده به

نشان دهد سعی دارد ، مطالعاتی شکاف نیپرکردن ا عالوه برمطالعه حاضر  ؛ لذانشده است

تواند یمو سازمان یادگیرنده  TQM ،TPM، SCM یالگو نیب ییافزاچگونه رابطه هم

ی )سیمان(، ؛ صنایع معدنازجملهصنایع صادراتی استان گلستان  تولیدی محصوالت یبرا

که در رده  سازی( و صنایع فلزیصنایع غذایی )صنایع لبنی(، صنایع شیمیایی )پالستیک

، معدن و تجارت استان گلستان، صنعتقرار دارند )سازمان  استان دهیصادرکنندگان برگز

سازمان  یاز سو شدهارائهآمار  .داشته باشند عملیاتی بهتریباشد تا عملکرد  دیمف، 4(0327

سه  یاستان ط نیکل صادرات ا دهد،ینشان م 3صنعت، معدن و تجارت استان گلستان

 یهابا سال سهیدالر بوده است که در مقا ونیلیم 411به ارزش  0328تا  0321های سال

 ل،یبرز ن،یکشور آرژانت 4افزوده شدن  نیداشته است. عالوه بر ا یریرشد چشمگ نیشیپ

استان به روند توسعه  نیا یدیکنندگان از محصوالت تولستفادهجمع ا هتونس و آلمان ب

 یباال یهانهیهز از قبیل یمسائل وجودهرحال بهاما ؛ نموده است یانیصادرات آن کمک شا

ارتباط  کنندگان،نیتأم یاز سو تیفیباک هیموقع مواد اولبه افتیدر رات،یو تعم ینگهدار

و  ینوآور ر،ییتغ یدرک و نگرش کارکنان برا ن،یتأم یهارهیزنج نیب یچندان قونه

به وجود  هاآن یبرا یبزرگ یهاچالشاز این صنایع،  آمدهعملبهطی تحقیق و...  یهماهنگ

پژوهش حاضر  نی؛ بنابراکندیرا مشکل م یرقابت تیبه مز یابیدست عیامر تسر نیآورده که ا

مؤثر  یهاوهیاستان گلستان و ش یدیتول یهاتشرک عملیاتی عملکرد سعی دارد با بررسی

 .این استان کمک نماید یصادرات یهاتیتوسعه فعالدر بهبود به آن،  یابیدر دست
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 مبانی نظری تحقیق

 (TPM) ریور فراگو تعمیرات بهره ینگهدار

TPM و  قرار دارد «اتیعمل تیریمد»در هسته  است که رگذاریتأث اریبس کیتکن کی

خود را در خصوص  تیاست که در آن اپراتورها مالک یفرهنگ یهدف آن ارتقا

انجام  ندیو در فرا آموزندیها مدر مورد آن یشتریاطالعات ب دهند،یتوسعه م آالتنیماش

مربوط به اقدامات  معموالً TPM ستمی(. س0241، 0سینگ و سینگ) شوندیماهر م کار

، شی، آزمامی، تنظسیسرو، ی، بازرسیاساس راتی، تعمضی، تعوریتعم لیاز قب ینگهدار

 اتیکه منجر به وقفه در عمل یخطاها است تا از بروز هرگونه خراب صیو تشخ یریگاندازه

 یدر ط یتکنولوژ شرفتی(. با پ4107و همکاران،  4یبصر)کند  یریشود جلوگ دیتول

، طیبر شرا یمبتن تعمیر و یکه شامل نگهدار یمختلف نگهدار یهایها، استراتژسال

، رانهیشگیپ تعمیر از راه دور، نگهداری و تعمیر و ی، نگهدارینیبشیپ تعمیر و ینگهدار

؛ 4104و همکاران،  3یاند )بوتانافتهیاست تکامل  رهیو غ یکیالکترون تعمیر نگهداری و

کامل  بردننیازب یعنی TPMبرنامه  یمحور اصل حالنیباا ،(4410، رانو همکا 4کومار

، زمان یجزئ یهاو توقف یکاری، بزاتیتجه یخراب یعنی« زاتیشش تلفات عمده تجه»

هشت  .است ماندهیهمچنان ثابت باق نییو سرعت پا نیی، نقص در فرایند و بازده پامیتنظ

کیفیت ، کارخود ریتعم نگهداری و از: اندعبارتدر انجام بهبود عملکرد  TPM رکن

 ریمتمرکز، نگهداری و تعم ی، نگهداریریادگیآموزش و  ،تعمیر نگهداری و

ساهو، است ) طی، بهداشت و محیمنیتوسعه و ا تیری، مدTPM اداره ،شدهیزیربرنامه

های خود که در این مطالعه سه رکن اول آن را در بررسی (4102؛ سینگ و سینگ، 4102

 قرار داده است. موردتوجه
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 (TQM) جامع تیفیک تیریمد

TQM یسازمان یسطوح عملکردها هیراهنما بر ادغام کلاصول فلسفه و  کیعنوان به، 

عملکرد  یریگو اندازه یمشتر تیرضا ،تیفیباکمحصوالت و خدمات  دیبهبود مستمر، تول

که  دهندیم شنهادیرا پ یاقدامات اساس ،اصول نیا (.4108و همکاران،  0)کور دارد دیتأک

 ی. معرف(4102)شارما و مودگیل،  دنتواند اجرا شویم هاها و شیوهتکنیک ی ازبا تعداد

، زمان و یزیربه برنامه ازین و مدت استیطوالن یسازمان تعهد کیدر  TQM یهاوهیش

از:  اندعبارت TQMکردن  یاتیعمل یمطالعه برا نیدر ا مورداستفادهتالش دارد. ابعاد 

شامل ی )مداری، مشتر(تیریو تعهد مد یبانی، پشتیشامل رهبری )عال تیریمد یبانیپشت

تحقیق و  تیریو مشارکت کارکنان، مد ی، توانمندسازی(مشتر یریگو جهت تیرضا

 نیعوامل توسط چند نی. اکیفیت محصولو  نوآوری محصول، تکنولوژی تیری، مدتوسعه

و همکاران،  3باجاج؛ 4102؛ شارما و موگیل، 4141، 4)آدم و وردی اخیر مطالعه مشهور

 یی وشناسا (4101؛ طالب و همکاران، 4101منصوری،  آل؛ 4101؛ مودگیل و شارما؛ 4108

، مشارکت کارکنان و یعال تیریتعهد مد یعنی، عاملسه . اندقرار گرفته مورداستفاده

 تیریتعهد مد رایز ،اندکرده دایپ یشتریها کاربرد بروش ریبا سا سهی، در مقایمداریمشتر

 TQM زیآمتیموفق یعوامل اجرا نیترمهم یمداری، مشارکت کارکنان و مشتریعال

 یبرا یاهیعنوان پاتواند بهیم یعال تیری، مدنیبر ا. عالوه(4108)کور و همکاران،  هستند

کارکنان و  را برای جهت، امکانات، رهنمودها و بازخورد رایادامه کار در نظر گرفته شود ز

محصوالت و  تیفیدر بهبود مستمر ک یبه اهداف سازمان یابیدست جهت انیمشتر نیهمچن

های هشیو نیترمهماز دیگر  یکی R&D. (4103، 4لیو سوش نگیکند )سیخدمات فراهم م

TQM شارما و مودگیل، روبرو است ) یوردر حال حاضر با چالش عمده بهرهباشد که می

)یاداو و آید بشمار میهر سازمان  یاتیجنبه در عملکرد عمل نیترمهم یوربهره .(4102

 (.4108همکاران، 
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 (SCM) نیتأم رهیزنجمدیریت 

 تیبه مز یابیدست برای انیکنندگان و مشترنیبا تأمها سازمانمشترک  یهمکارضرورت 

رقابت  گریکدیها با امروزه، سازمان(. 4108)کور،  شد SCM شکل گرفتنمنجر به  یرقابت

)کزازی و همکاران،  کنندیرقابت م خود نیتأم رهیزنج بیرقاعضای کنند بلکه با ینم

 نیرقابت در ب یبرا (.4107و همکاران،  0؛ ترونگ4102؛ شارما و مودگیل، 0411

 جادیو ا تیحما رهیکه از کل زنج ییهایا شیوهروش  نی، داشتن بهترنیتأم یهارهیزنج

شامل مجموعه  SCM های(. شیوه4102)شارما و مودگیل،  است یکنند، ضرور شارز

)طالب و  دهدیانجام م نیتأم رهیمؤثر زنج تیریارتقا مد یاست که سازمان برا ییهاتیفعال

 مدیریت ی خرید،هاوهیشدر مطالعه حاضر شامل؛  هاوهیش(. این 4101همکاران، 

 ،(هکنندنیتأم تیفیک تیریمدو  یمشارکت، همکار ،کننده )شامل روابطنیتأم کیاستراتژ

ها در مطالعات . این شیوهاستو مدیریت موجودی کاال گذاری اطالعات کیفیت اشتراک

(، دابی و 4107(، ترونگ و همکاران )4102تحقیقی محققانی چون شارما و مودگیل )

ممکن است از  نیتأم رهیزنج یهای، استراتژحالنیباا( بکار گرفته شده است. 4105) 4علی

؛ طالب و 4102)شارما و مودگیل،  متفاوت باشد گرید طیبه مح دیتول طیمح کی

به ارتباط  یابیدر دست یمهم اریکننده معنیتأم با کیرابطه استراتژ (.4101همکاران،

از طرفی کیفیت  .کننده استنیتأم یو هم برا داریخر یمدت هم برایطوالن

اطالعات  یگذاراشتراکبه یسازمان برا کی ییاطالعات به توانا گذاریاشتراک

مؤثر  یاوهیخود به ش نیتأم رهیزنج یخدمات با شرکا تیفیدر مورد فرایند و ک کیاستراتژ

 طیدر مح تیتا عدم قطع( 4141، 3؛ زو و لی4102 ل،یشارما و مودگ) و کارآمد اشاره دارد

 یو اجتماع یطی، عوامل مححاضردر قرن (. 4141 ،یزو و ل) وکار را کاهش دهدکسب

هنگام  دارانیخر ه، امروزلیدل نیبه هم گردد. ترشوارو د دهیچیپ خرید فرایندشده باعث 

عامل  جزبه داریپا دیخر یهاوهیش و کنانکار تی، امنهیاتالف مواد اولعوامل دیگری  دیخر
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 (.4102 ل،یو مودگ ا)شارم را در نظر بگیرند نهیهز

 (LOسازمان یادگیرنده )

توسط  هیانیب نیشود. ایم یبانیپشت تیفیک تیریمد یبا اجرا 0رندهیادگیسازمان  کیتوسعه 

 تیفیتوسط جامعه ک یادیشده است و تا حد زدادهنشان یو عمل یاز مطالعات نظر یاریبس

و همکاران،  3؛ الو4107، 4ریدراگوم؛ 4102، و همکاران تورتورال) شده است رفتهیپذ

توسط جامعه دانش را درک کرده و  شدهلیتحم یهادرخواستها . امروزه، سازمان(4111

محصوالت و خدمات  ینوآور یندهایفرا ی ودانش در سطح سازمان جادیشدت در ابه

سازمان است که  ینوع» رندهیادگی، سازمان دگاهید نیبه ا کنند. باتوجهیم یگذارهیسرما

به اهداف خود  یابیدست یبرا یثرترؤم یابزارها افتنیو  ی، نوآورنیقادر به تأم شهیهم

اعمال شود  کیاستراتژ صورتبه زمانی که ی سازمانی،ریادگی. (4101، 4ماهاپاترو) «است

 ریتأث یرفتار راتییبر دانش، باورها و تغ تواندمی روزمره گنجانده شود یهاو در برنامه

(. 4107، ریدهد )دراگوم شیافزا یرشد و نوآور یرا برا یسازمان ییتوانا و گذاردب

 گیری خود را ارتقا بخشند؛ یعنی تکرارادی زمیدو مکان قیتوانند از طریها مسازمان

 اتیو تجرب شیآزما قیاز طر دیآن دانش جد در به این صورت کهوخطا، آزمون

شود و باعث بهبود عملکرد در موارد  رهیذخ یشود، در حافظه سازمانیم دیتول شدهانباشته

و  یمتن یهایژگیوبا  ماًیمستق 1یسازمان یریادگی. (4101، 5)دسای شود یمشابه بعد

تواند نقش یم یفردنی(. اعتماد ب4105، تورتورال و همکاران) سازمان ارتباط دارد یفرهنگ

به مشارکت در  لیدانش و تما رموفق داشته باشد، انتشا رندهیادگیسازمان  کیدر  یاساس

 را تقویت مستمر یریادگی خود نوبهبهاین عمل کند که یم تیابتکارات مشترک را تقو

 یبانی، شناخت و پشتسکیر رشیآزاد، پذ ی، مانند گفتگوگرید یهاجنبهحتی در کند. یم
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 دهیممکن است د زین یریادگی طیشرا تیدانش و تقو تیری، آموزش و مدیریادگیاز 

بندی شده در این مطالعه سازمان یادگیرنده به سطح فردی، تیمی و سازمانی طبقه شود.

افراد در نظر گرفت.  یکل یریادگیعنوان به تواننمی را یدر سطح سازمان یریادگاست. ی

کند تا یو خود را متحول م ردیگیم ادی کیستماتیس یبه روش رندهیادگیسازمان  کی

تورتورال و )شود  جادی، ایفرد یو سازمان یکار یهامیت یعنیدر سطوح مختلف،  یریادگی

 (.4102، همکاران

 پیشینه پژوهش

ور بهره راتیو تعم ینگهدارآمده، ارتباط بین  4تا  0برخی از مطالعات قبلی که در جداول 

 صورتبهو سازمان یادگیرنده را  نیتأم رهیزنج، مدیریت جامع تیفیک تیریمد ،ریفراگ

عملکرد دهند بهبود عملکرد سازمانی بخصوص اند، این مطالعات نشان میمجزا برسی کرده

 های تولیدی است.سازی این مفاهیم توسط سازمانعملیاتی در گرو پذیرش و پیاده

 TQMو  TPM نیگرفته در خصوص رابطه بمطالعات انجام ی. برخ0جدول 

 زمینه مطالعاتی TQM بر TPM ریتأث یریگاندازهنتایج  نویسندگان

مودگیل و 

 شارما

(4101) 

بر نگهداری و تعمیر  هااپراتورمشارکت )برای مثال؛  TPM یهاروش

 دنید یاطالعات برا یابیرد م،لزو برای مواقعآموزش اپراتورها ، خودکار

و  ضایعاتکاهش  ازنظری( وربهره زانیمختلف شکست و م ینمودارها

 دارند. تیفیدر حفظ و توسعه ک یادینقش ز ،نقص کمتر یمحصوالت دارا

و  یفناور تیری، مدR&Dبر  یمیمستق ریتأث TPM یهاوهیشبعالوه، 

 تیفیک و گزارشتأثیر کمتری را روی  کهیمحصوالت دارد، درحال ینوآور

 اطالعات داشته است.

 دارویی

 

ساهو 

(4102) 

بسیاری  یبرا TPM × TQM کپارچهی کردیاتخاذ رو مطالعه نشان داد نیا

 TPM کردیکه رو یدنیو آشام ییمواد غذا یاهشرکت است. دیمفاز صنایع 

× TQM توانستند نهیهزمتحمل شدن  باوجود، داده بودندرا انجام  کپارچهی ،

 TPMبر  ی دیگر مثل نساجی که تنهاهابا شرکت سهیمؤثر، در مقا دیتول به

 .بودند، برسندمتمرکز 

مواد ی )دیتول

و  ییغذا

 ،یدنینوش

برق و  ،منسوجات

 (کیالکترون
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 زمینه مطالعاتی TQM بر TPM ریتأث یریگاندازهنتایج  نویسندگان

 اداویساهو و 

(4141) 

 یهاستمیس در (TQMو  TPMی )و نگهدار تیفیک یهاوهیادغام ش

زمانی که از با  سهیمقا در هاآندر تجارت  یعملکرد باالتر ی هنددیتول

 .دهدیارائه مکردند، استفاده می TQM و TPM مستقل یکردهایرو

محصوالت 

 یمهندس

اله و خلف

 0لخال

(4140) 

به هم مرتبط  میمستق طوربه( JITو  TPM ،TQMناب ) دیتول یهاوهیش

کند،  یبانیرا پشت TQMو  JITتواند یم TPM زیآمتیموفق یاجرا هستند.

 یکند و اجرا یبانیرا پشت JITتواند یم TQM زیآمتیموفق یاجرا

 چابک شود. دیتول شیتواند منجر به افزایمخود  نوبهبهنیز  JIT زیآمتیموفق

 تولیدی

 SCMو  TQM نیگرفته در خصوص رابطه بمطالعات انجام ی. برخ2جدول 

 زمینه مطالعاتی SCMبر  TQM ریتأث یریگاندازهنتایج  نویسندگان

شیخی و 

 حمزیی

(0324) 

طراحی محصول  نیتأم رهیتوسـعه زنج در TQM یهاشـاخصاز بین 

 نیترطراحی محصـول از مهماهمیت بسزایی داشته است. به این خاطر که 

عوامـل بازاریابـی محصـول بوده و مشـتریان در اولیـن برخـورد بـا خـودرو 

در  TQMهای بعدی شاخص نیترمهم. از کنندیبـه طراحـی آن توجـه م

چراکـه است،  بـردن تعهـد اسـتراتژیکالتقویـت و با نیتأم رهیزنجتوسعه 

محسـوب  آنتعهـد اسـتراتژیک بـرای کیفیت از اصـول پایـه و اساسـی 

تقویـت قابلیـت مربوط به  TQMدرنهایت شاخص سوم  .شودیم

 .است کنندهنیتأم

 یهاشـرکت

 یخودروسـاز

 عضـو

اوراق  بـورس

 بهـادار

 (4108آمر )

 SCMو  TQM نیبر رابطه ب دیبا هابه عملکرد بهتر، سازمان یابیدست یبرا

. دیدلخواه رس جهیتوان به نتیم ستمیهر دو س یمواز یتمرکز کند. با اجرا

، کیاستراتژ یزیر، برنامهیرهبرهای این مطالعه نشان داد شیوه

 یداریارتباط معن SCMبا  TQMی منابع انسان تیریو مد یمداریمشتر

 .دارد

 لجستیک

شارما و 

 مودگیل

(4102) 

، کیفیت و کنندهنیتأم)روابط استراتژیک  SCM یهاروش

ی اطالعات، مدیریت خرید و مدیریت موجودی محصول( گذاراشتراک

)حمایت مدیریت عالی، تمرکز روی مشتریان،  TQM یهاروش ییافزاهم

R&D کیفیت محصول و ،TPM )را بر  ریکند تا حداکثر تأثیم جادیرا ا

 یهابا روش دیبا TQM یهاروش نیبگذارد؛ بنابرا یاتیعملکرد عمل

SCM یمتوسط ریتأث ییتنهابه نیتأم رهیاقدامات زنج چراکه. شوند بیترک 

 دارویی
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 زمینه مطالعاتی SCMبر  TQM ریتأث یریگاندازهنتایج  نویسندگان

 دارد. یاتیبر عملکرد عمل

آجیا بینگ 

و  0منسه

همکاران 

(4141) 

های سبز ، طراحی محصول سبز، سیستمسبز کیلجست) سبز SCهای شیوه

چرخه عمر  یابیارز، سبز یابیو ارز یحسابرساطالعات، بازاریابی سبز، 

بر رشد بازار،  یجزئ ریتأثبندی سبز( ی، بستهطیمحستیزی گواه، محصول

با تأثیر مثبتی که  SCهای این شیوه کهیدرحال دارند. یفروش و سودآور

 OPگذارند، باعث ارتقای ها میتوسط شرکت JITو  TQMبر پذیرش 

 میبدان معناست که تصم نیاشوند. ها میو عملکرد تجاری شرکت

 یها برااز تالش شرکت یساً ناشاسا JITو  TQMاتخاذ  یها براشرکت

 بهبود عملکرد است. سبز در SC هاییی شیوهبهبود توانا

های شرکت

 تولیدی

 رندهیادگیو سازمان  TQM نیگرفته در خصوص رابطه بمطالعات انجام ی. برخ9جدول 

 زمینه مطالعاتی بر سازمان یادگیرنده TQM ریتأث یریگاندازهنتایج  نویسندگان

 

 

کزازی و 

 (0324شول )

TQM گونهنیا توانیم نیدارد، بنابرا یسازمان یریادگیبا  یکیرابطه نزد 

 TQM یهااز محصوالت و ستاده یکی یسازمان یریادگیاظهار کرد که 

 یریادگیفرهنگ  یدهو توانا در شکل یعامل اصل مثابهبه TQM. باشدیم

را  TQM که ییهاکاربرد دارد. سازمان یو حرکت به سمت تعال یسازمان

فرهنگ پرورش  توانندیم یسادگبه کنندیم ادهیپ یزیآمتیموفق طوربه

 .دانش مشترک را توسعه دهند

 

 شرکت مس

سپهوند و 

 عارف نژاد

 (0323) 

TQM بلکهارتقاء و بهبود کیفیت است،  تنها یک ابزار مدیریتی جهتنه 

نوآوری باعث  ، اعتماد ویگذاراشتراکاز فرهنگ بهبا حمایت  تواندیم

و عملکرد  ندهایفرا منظور افـزایش محصـوالت،ایجاد انگیزه در کارکنان به

 شود.نوآوری سازمانی 

 

 شرکت زمزم

تورتورال و 

 همکاران

(4102) 

( و TQM یها)روش یفن یهاجنبه تیتوانند با تقویم دکنندگانیتول

 ( به سطوح عملکرد برتر برسند.ندهریادگی)سازمان  یاجتماع

 

های شرکت

 تولیدی
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 OPو  TPM ،TQM نیگرفته در خصوص ارتباط بمطالعات انجام ی. برخ4جدول 

و  OP TPM- ،TQM- OP ارتباط ریتأث یریگاندازهنتایج  نویسندگان
TPM- TQM- OP 

 زمینه مطالعاتی

 

 ساهو

(4102) 

 یارتباط تنگاتنگ TPMو  TQMمانند  یساخت کالس جهان یهابرنامه

. عملکرد بهتر کمک کنند تیتوانند به تقویم یبیصورت ترکدارند و به

و  TQM رویکرد ترکیبی توسط یعملکرد یدر پارامترها شرفتیپ

TPM بوده  توجهقابلاجرا،  شرفتهیمراحل پ نیدر مرحله گذار و همچن

 است.

 

مواد ی )دیسازمان تول

 ،یدنیو نوش ییغذا

برق و  ،منسوجات

 (کیالکترون

وردی  آدم و

(4141) 

 جیبهبود نتا یرا برا TQM یهاروش یسازادهیپ تیمطالعه اهم نیا

در  TQM یهااز روشکه  بیترتنیابهه است. نشان داد یاتیعملکرد عمل

کننده، بهبود نیتأم تیفیک تیریمد ی؛در چارچوب نظر شدهگرفتهنظر 

بر عملکرد  یتوجهو قابل میمثبت، مستق ریفرایند تأث تیریمستمر و مد

 یبانی، مانند پشتTQMاقدامات  ری، ساحالنی. بااداشته است یاتیعمل

 یزیناچ ریتأث یادگیریکارکنان و آموزش و  یسازندو توانم یعال تیریمد

 .ه استداشت یاتیبر عملکرد عمل

های تولیدی شرکت

 ISO یگواهدارنده 

9001:2008 

و  0دو

همکاران 

(4141) 

ی )محیط کار، انسانبعد  .TQM ،0دو گروه عامل توانمندساز  ییشناسابا 

حمایت مدیریت ارشد، توانمندسازی، مشارکت کارکنان، مدیریت روابط، 

 تیریمدی )عملکرد. 4و  ی(مال انیحام یریپذتیمسئولاشتراک اطالعات، 

ی، کیفیت استفاده از فناور، ابزارها و متدهای کیفیت، کیاستراتژ تیفیک

بسته ها نشان دادند شرکت( هزینه کیفیت، بهبود مستمر، نوآوریخدمات، 

. هر دو عامل توانمندساز را انتخاب کنند یمناسب یابزارها شانیهاتیبه قابل

TQM های ویتنامی دارند و تأثیر مثبتی بر عملکرد اجتماعی شرکت

ها بر عملکرد اجتماعی شرکت TQMتأثیر عوامل انسانی  نیبنیدرا

 .است توجهقابل

 های قهوهشرکت

ساهو و یاداو 

(4141) 

TPM  وTQM یاتیعملکرد عمل یپارامترها هیکل یبر رو یمشابه ریتأث 

 ییکه هدف نها -است  TPMمشابه عملکرد  TQMمفهوم . دارند

 یبرا یاتیعملکرد عمل ی، بهبود در پارامترهانیاست؛ بنابرا یمشتر تیرضا

 است. TQM رندهیپذ یهاهمانند شرکت TPM رندهیپذ یهاشرکت

 یمحصوالت مهندس
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 های پژوهشفرضیه

 جامع تیفیک تیریمد و ریور فراگو تعمیرات بهره ینگهدار

TPM شده است که  جادیا آالتنیماش ینگهدار ینوآورانه برا کردیرو کیعنوان به

 ریعملکرد و ساکارکنان، بهبود مداوم  مشارکت کل ،(JIT، تولید به هنگام )TQMمکمل 

؛ سینگ و سینگ، 4101، 0و پررا نگیکراماسیوی است )در کالس جهان دیتول یهاروش

 واست  مدیریتی یهاتی، محصوالت و فعالمدیریتی یندهایبهبود فرا TQMهدف  (.4102

دهد یرا ارائه م یخدمات ایشرکت چه نوع محصوالت  کیدارد که  یبستگ نیبه ا

آالت و نی، ماشدیاصوالً بر بهبود امکانات تول TPM کهیدرحال. (4101)مودگیل و شارما، 

به حداکثر  کاهش ضرر( و با تمرکز بر 4108و همکاران،  نیدیحب) دارد دیتأک زاتیتجه

 شتریب TPMخاص،  طوربه(. 4101و شارما،  لیمودگ) کندیکمک م یوررساندن بهره

مربوط به سطح اغلب  TQM کهیمتمرکز است، درحال ی شرکتاتیسطح عمل یرو

نزدیکی  ارتباط TPM و TQM (4101؛ مودگیل و شارما، 4102)ساهو، است  کیاستراتژ

دهند یابی به مزیت رقابتی سوق میباهم دارند، زیرا هر دو یک سازمان را برای دست

 TQMشود که یگفته ماین  عالوه بر(. 4102؛ سینگ و سینگ، 4101و شارما،  لیمودگ)

مراقبت  TPMثر توسط ؤم طوربهدارد که  آالتنیبر عملکرد ماش یدودمح ریتنها تأث

 دیبا TQMو  TPM، یتر بر اقدامات عملکردگسترده ریارتقا تأث یبرا، بنابراین شودیم

خواهند یط امروز میها در مح. همه سازمان(4107، تورتورال) اعمال شوند زمانهم طوربه

 دیتولدر سطح سازمان یک مشخصات  نیجلوتر باشند. ا لیو تحو نهی، هزتیفیک ازنظر

را با  تیفیک افزایش TQM، یدر کالس جهان دیبه هدف تول یابیتدس یاست. برا یجهان

 ستمیس جادیدستگاه و ا ییکارا شیافزا TPM کهیدهد، درحالیهدف قرار م تیفیبهبود ک

، نی؛ بنابرا(4105، 4و آهوجا نگیس؛ 4102)ساهو،  دهدینگهداری و تعمیر را هدف قرار م

 نیا زمانهم ی، اجراییافزابه اثرات هم یابیدست یبرا یدیتول یهااز بنگاه یاریبس

عنوان شود که نگهداری و تعمیر بهیباعث م TPM. رندیگیبهبود را در نظر م یهابرنامه
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تواند یم TQM کهیدرحال، ردیو مهم از مشاغل موردتوجه قرار گ یبخش ضرور کی

 (.4102ساهو، ) کند جادیشرکت ا ییبهبود کارا یرا برا یاافتهیبهبود تیفیمحصول باک

)جدول با هم دارند  یادیارتباط ز TQMو  TPMدهند نشان می یقاتیتالش تحق نیچند

 TQM یبه همان اندازه که بر رو TPMمتمرکز بر  یاست که اجرا نیفرض بر ا (.0

 یندهایفرآ یجیهر دو بر بهبود مستمر و تدر رای، زباشدپیشرفت مؤثر  کیمتمرکز است، 

 شود:یفرموله م زیر صورتبهیک  هی، فرضرونیازاتمرکز دارند.  یتجار

ارتباط مثبت و معناداری با  ریور فراگبهره راتیو تعم نگهداریهای شیوه فرضیه اول،

 دارد. های مدیریت کیفیت جامعشیوه

 تأمینزنجیره مدیریت کیفیت جامع و مدیریت

. برخی از رابطه وجود دارد SCMو  تیفیک تیریمد نیدهد بینشان مایج مطالعات قبلی نت

، در نظر SCM یجز اصل کیعنوان به TQMآمده است. 4این مطالعات اخیر در جدول 

 «یمشتر تیرضا» SCMو  TQM یینها و . هدف مشترک(4108ه است )آمر، گرفته شد

 تیسطح رضا این دو مقوله، ادغام (4108؛ کور و همکاران، 4102است )شارما و مودگیل، 

 قیاز طر نیتأم رهیبر عملکرد زنج ریبعالوه، تأث .دندهیم شیافزامؤثرتری  طوربهرا  یمشتر

آید )کور و می به دست نیتأم رهیبهبود مستمر در شبکه زنج میو استقرار مفاه QMاصول 

در محصوالت و  داریپا تیفیک جادیاز ا ریناپذییجدا یبخش TQM(. 4108همکاران، 

کاال،  یگردش موجود شیبه افزا TQM رشیاست. پذ نیتأم رهیخدمات در سراسر زنج

 لیکند تا تحویها کمک مبه شرکتهمچنین کند، یکمک م کیلجست یهانهیکاهش هز

اطالعات کنندگان و تبادل نیمأبا ت کینزد یمکارهاین  کنند، عالوه بر نیموقع را تضمبه

)شارما و  است SCMابعاد متعلق به  نیا .بخشدیاطالعات ارتقا م یفناور قیرا از طر

 یبر رو یمثبت راتیتأث تکنولوژیو  R&Dاز قبیل  TQM یهاوهیش(. 4102مودگیل، 

، 0؛ تائی و جی4102شارما و مودگیل، شرکت دارد ) کی نیتأم رهیزنج یعملکردها
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از  دشدهیتول یواقع اطالعاتبر اساس  ماتیاز تصم یاری(. بس4105؛ دابی و علی، 4108

 یاتیبخش مهم و ح کیبه  زین اطالعات تیری، مدرونی. ازاآیدمی به دست ندهایفرا قیطر

 ل،یشارما و مودگگذارند )می ریتأث نیتأم رهیزنج ماتیبر تصم است و شده لیتبد TQMاز 

 شود:این صورت مطرح میفرضیه دوم به  نی؛ بنابرا(4102

 رهیزنجی مدیریت هاوهیش یبر رو یمثبت ریتأث ی مدیریت کیفیت جامعهاوهیش فرضیه دوم،

 دارند. نیتأم

 سازمان یادگیرندهجامع و  تیفیک تیریمد

 یبه دانش باالتر TQM رایمهم است ز اریمؤثر بس تیفیک تیریمد یبرا رندهیادگیسازمان 

تورتورال و همکاران، ) دارد ازین تیفیک یندهایکننده در بهبود فراکارکنان شرکت یبرا

که کارکنان توانمند  یطیمح جادیدر ا TQM یسازادهیپ(. 4107، ری؛ دراگوم4102

و  ریرا درگ هاآن چراکهاست،  یعال یو حل کنند، اقدام ییتا مشکالت را شناسا شوندیم

 ،یتیریمد کردی. اتخاذ رو(4102تورتورال و همکاران، ) کندیم تیفیک نیمتعهد به تضم

شود که ممکن است یم یدیجد میها و مفاهمهارت یریادگی، احتماالً باعث TQMمانند 

تواند یاست که م یسازمان رندهیادگیسازمان . سازمان را برآورده کنند کیاستراتژ یازهاین

 تیفیدر مورد مشکالت ک یعیانداز وس، چشمTQMخاص  یهاکیها و تکنروش قیاز طر

 رایاست، ز رندهیادگی یهابه سازمان تیفیک تیریاتصال مد لیدل نیا. ارائه دهد

 یاجرا یخود را برا یفکر هیتوانند سرمایدانند که چگونه میم رندهیادگی یهاسازمان

 یهاگفت که بحث دیبا .کنند تیریمد یت نوآوریظرف شیو افزا تیفیبهبود مستمر ک

در  LOبر نقش مهم  خود مطالعاتدر  نگیدم. حتی انجام شده است بارهنیدرا یادیز

با این استدالل  نی؛ بنابرا(4107 ،ریدراگومداشته است ) دیتأک یفیک یهااستیتوسعه س

 شود:زیر مطرح می صورتبهفرضیه سوم 

ی سازمان هاوهیش یبر رو یمثبت ریتأث ی مدیریت کیفیت جامعهاوهیش فرضیه سوم،
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 دارند. یادگیرنده

 و عملکرد عملیاتی جامع تیفیک تیریو مد ریور فراگو تعمیرات بهره ینگهدار

TPM از  نانیو اطم یاتیعمل یوربهره نیو همچن محصول تیفیباهدف بهبود مستمر ک

 یو نگهدار دیتول نیب ژهیو، بهیسازمان یعملکردها هیکل نیب ییافزارابطه هم کی تیظرف

با کند تا یکمک م هابه شرکت TPMرویکرد . (4108و همکاران،  نیدیحبکند )ایجاد می

باعث بهبود  ظرفیتو سطح باالتر از  ضایعات دی، تولدیتول تینوسانات ظرف نیتعادل بایجاد 

حداقل  حالنیشود و درعیمعملیاتی عملکرد  جهیدرنتو  زاتیتجه یو نگهدار ریتعم

به  (OPی )اتیعملکرد عمل(. 4101آورد )مودگیل و شارما، می به وجودرا توقف  ای یابخر

. به (4113، 0)کایناک سازمان اشاره دارد کی لیتحو جیو نتا یور، بهرهنهی، هزتیفیک

 یهانهیشرکت در کاهش هز ییتوانارا  OP( 4118) و همکاران 4هایزر، بیترت نیهم

(، بهبود میتا دی)ل دیفرایند تول انیزمان سفارش، زمان شروع تا پا ،عملیاتی تیریمد

 یها معناشرکت یبرا OP. اندهعنوان کرد عیتوز تیو ظرف هیمواد اولاستفاده از  یاثربخش

محصوالت و خدمات با  جادیو ا یدیتول یهاتیفعال یبهبود اثربخش اب چراکهدارد،  یمهم

درآمد و  شیدهد و منجر به افزامی شیکوتاه افزا زمانمدترا در  یمشتر تیرضا تیفیک

؛ کزازی و همکاران، 4141و همکاران،  3لئو؛ 4113)کایناک،  شودیها مسود شرکت

0411.) 

اند که ادعا کرده یاتیو عملکرد عمل TQM یهاشیوه نهیدر زم یاکثر مطالعات قبل

TQM نهی، هزتیفیک ازنظررا  یبهتر یاتیسازد تا عملکرد عملیها را قادر مشرکت ،

؛ شارما و 4141 ،یآدم و ورد) باشندداشته  لیو زمان تحو یریپذ، انعطافیوربهره

 سازمان یاتیدر سطح عمل TPM. (4104و همکاران،  4؛ ترونگ4101، 4102مودگیل، 

. هرچند (4101و شارما،  لیمودگی )کیاستراتژ سطحدر  TQM کهیمتمرکز است، درحال
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و جداگانه ارائه  زیصورت متمابه این دو مفهومباعث شده است که  هاآنو اهداف  زهیانگ

مفهوم نقص صفر  (.4102)ساهو،  میارتباط بدانیرا ب هاآناست که  نانهیبشوند، اما کوته

TQM  درTPM دینبا زاتیبدان معناست که تجه نی. ارودمیبکار  زاتیکنترل تجه یبرا 

 جهیدرنتو  ندهایدر فرا غییرکاهش ت TQMکنند. هدف  دیتول وبیگونه محصول معچیه

بر نگهداری و تعمیر  TPM، از طرفی است تولیدی کاهش تعداد نقص در محصوالت

؛ 4102)ساهو،  متمرکز شده است زاتیفرایند تجه راتییو کاهش تغ زاتیاعتماد تجهقابل

به عملکرد  یابیدست یبرا TPM (، درنتیجه4104؛ سینگ و آهوجا، 4101مودگیل و شارما، 

؛ (4101و شارما،  لی؛ مودگ4102ساهو، ) بگذارد TQMخود را بر  ریتأث دیبا یاتیعمل

 OPو  TPM ،TQMدر خصوص ارتباط بین  گرفتهانجامهای استدالل به باتوجه، نیبنابرا

 گردند:های زیر ارائه میفرضیه

تأثیر مثبتی بر عملکرد  ریور فراگبهره راتیو تعم ینگهدارهای شیوه فرضیه چهارم،

 عملیاتی شرکت دارند.

شرکت  عملکرد عملیاتی بر یمثبت ریتأث ی مدیریت کیفیت جامعهاوهیش پنجم، فرضیه

 دارند.

و  ریور فراگبهره راتیو تعم ینگهدار مدیریت کیفیت جامع در رابطه میان فرضیه ششم،

 کند.ایفا می عملکرد عملیاتی نقش میانجی

 و عملکرد عملیاتی نیتأم رهیزنج تیریجامع و مد تیفیک تیریمد

ارتباط مستقیمی وجود دارد )شارما و موگیل،  SCM و TQMدهند بین مطالعات نشان می

 یبرا( اظهار داشت 4108(. آمر )0324؛ شیخی و حمزیی، 4101؛ آتیا، 4108؛ آمر، 4102

با  چراکه، تمرکز کند SCMو  TQM نیبر رابطه ب دیها بابه عملکرد بهتر، سازمان یابیدست

، یعال تیریمشارکت مد. دنرسبدلخواه  جهیبه نت ندتوانیم ستمیهر دو س یمواز یاجرا

رویکردهایی هستند که ادغام  و اطالعات یمداریمشتر و کنندهنیتأم تیریمشارکت مد
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 یداریپا ،کی، مسئله استراتژنیتأم رهیزنج نهیدر زمکنند. بندی میاین دو رویکرد را مفهوم

از  نانیاطم یبرا. دیتوان به آن رسینم یعال تیریو تعهد مد تیآن است که بدون حما

 یهدف مشترک SCموجود در  یاست که همه نهادها ی، ضرورییمحصول نها تیفیک

محصول  در رایکننده مهم است زنیحاصل از تأم تیفیک نیبنابرا ،داشته باشند تیفیک یبرا

 یکل اعضا نیبنابرا، است SCتنها منبع درآمد کل  یینها یمشتر .شودیمنعکس م یینها

SC باشند  یمشتر یهاخواسته رییتغ یپاسخگو دیتوجه داشته باشند و با یاز مشتریبه ن دیبا

و  نیتأم رهیزنج یبهبود هماهنگ یبسنجند. برا زنجیره شرفتیپ یرا برا یمشتر تیو رضا

خود  نیتأم رهیزنج یکنند که شرکایمعموالً تقاضا م یدیتول یهامحصول، بنگاه تیفیک

را که اغلب به اشتراک  یمشترک یندهایکنندگان فرانیتأم ای یفرع مانکارانیمانند پ

و  نیتأم رهیزنج یهانهیاشتراک اطالعات در کاهش هز. دارند، اجرا کنند ازیاطالعات ن

( در مطالعه 4102(. شارما و مودگیل )4108)کور،  توجه استقابل یرقابت تیبه مز یابیدست

تا  کندیم جادیرا ا TQM هایشیوه ییافزاهم SCM هایشیوهخود به این نتیجه رسیدند، 

 یهابا روش دیبا TQM یهاروش نیبگذارد؛ بنابرا یاتیرا بر عملکرد عمل ریحداکثر تأث

SCM بر عملکرد  یمتوسط ریتأث ییتنهابه نیتأم رهیاقدامات زنج چراکهشوند.  بیترک

از  کپارچهیشبکه  کیکند تا با داشتن یها کمک مبه شرکت SCMدارد.  یاتیعمل

/ فروشندگان و انبارها، محصوالت را در زمان مناسب و در کنندگاننی، تأمدکنندگانیتول

و  QMاصول  قیاز طر نیتأم رهیبر عملکرد زنج ریتأثاز طرفی  کنند. دیمکان مناسب تول

)کور و همکاران،  دیآیبه دست م نیتأم رهیبهبود مستمر در شبکه زنج میاستقرار مفاه

 نیگرفته در خصوص ارتباط بانجام یهابه استدالل باتوجه ن،ی(؛ بنابرا4101؛ آتیا، 4108

SCM ،TQM  وOP گردندیارائه م ریز یهاهیفرض: 

تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی شرکت  نیتأم رهیزنجهای مدیریت شیوه فرضیه هفتم،

 دارند.

و  ریور فراگبهره راتیو تعم ینگهداردر رابطه میان  نیتأم رهیزنجمدیریت  فرضیه هشتم،
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 کند.ایفا می عملکرد عملیاتی نقش میانجی

 یاتیعملکرد عملیادگیری سازمانی و جامع و  تیفیک تیریمد

، اندشناخته تیبه رسم هاسازمان رییرا در روند تغ TQM تی( اهم0225و همکاران ) 0لوتانز

 ندهیخود سازگار شوند و در آ طیها اگر بخواهند با محسازمان کردند شنهادیها پآن

را  یسازمان یریادگیبروند و مفهوم  TQMفراتر از  دیعملکرد خود را بهبود ببخشند، با

به  شدنلیتبد یقدم برا نیاول TQM تیفیک رشیپذ .(4111الو و همکاران، ) رندیبپذ

 یطیمح جادیدر ا TQM یسازادهیپ (.4105)محمود و همکاران،  است یریادگیسازمان 

را  هاآن تا اینکه برتر است اریکند بسیو حل مشکالت م ییکه کارکنان را قادر به شناسا

، کارکنان TQM( در 4103و همکاران،  4رییکند )ا تیفیک نیو متعهد به تضم ریدرگ

 تیبهبود آن تقو یبرا ییهاراه افتنی یکنند و برایخود را محاسبه م یاتیعملکرد عمل

 حیصح یتوان انتظار داشت که اجرایم نی(؛ بنابرا4102و همکاران،  3نیشوند )گریم

 شود رندهیادگیسازمان  کی جادیا ی در جهتباعث توسعه اقدامات ابتکار یفیک یهاوهیش

سازمان را  کیاستراتژ یازهایممکن است ناین امر ( که 4105و همکاران،  4)کافتزوپولوس

 نییدر تب یسع یاز مطالعات تجرب یتعداد کم(. 4101و همکاران،  5یسوس) دبرآورده کن

. دارند یسازمان یریادگی تیو قابل TQMمشترک  زمیمکان قیاز طر یعملکرد سازمان

باال  یبا فناور یوانیتا یهادر شرکت( در مطالعه دریافتند، 4100) و همکاران هونگ

TQM (4105) و همکاران . یا در مطالعه محموددارد یسازمان یریادگیبا  یارتباط مثبت 

است که به درک رابطه  یحیتوض سمیمکان یسازمان یریادگی ییتوانا مشخص گردید

های گول و همکارانش طی بررسی شرکت. آککندیکمک م TQM تیفیعملکرد و ک

 TQM نیرابطه ب یو نوآور دریافتند توانایی یادگیری سازمانی وکارکسبترکیه در فضای 

جگروند  شدهارائه شنهادییچارچوب پهمچنین  کند.یشرکت را واسطه م یو عملکرد مال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Luthans 

2.Iyer 

3.Green 

4. Kafetzopoulos 

5. Soosay 
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و  TQM انیبر رابطه ممیانجی یادگیری سازمانی  به بررسی نقش( 0327و همکاران )

در کلی  صورتبهتمام این مطالعات عملکرد رو  حالنیبااکند. عملکرد سازمانی تأکید می

که هم  یتیریمد یکردهایمشترک رو یاز اجرا یناش یایمزا ییشناسااند. گرفته رنظ

 یاجتماع یهاکامل( و هم جنبه تیفیک تیریمد یهاوهیمثال شعنوان)به یفن یهاجنبه

 یاز تئور ییهاکند، با نشانهی( را متمرکز مرندهیادگیمثال توسعه سازمان عنوان)به

. تورتوال و همکاران (4102، )تورتوال و همکاران مطابقت دارد اجتماعی - یفن یهاستمیس

 انتوسعه سازماجتماعی، استدالل کردند و  یفن یهاستمیس یتئورگیری از ( با بهره4102)

در این  نی؛ بنابرامثبتی دارد نقشی، اتیبر عملکرد عمل TQM یاجرا ریبر تأث رندهیادگی

های زیر ارائه (، فرضیه4102چارچوب مفهومی تورتوال و همکاران ) برهیباتکمطالعه 

 گردد:می

 شرکت دارد. عملکرد عملیاتی بر یمثبت ریتأثسازمان یادگیرنده  فرضیه نهم،

را  رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد عملیاتی رندهیادگیسازمان  فرضیه دهم،

 .کندمیانجی می
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 پژوهش( نهیشیو پ ینظر یبر مبان یپژوهش )مبتن هیاول ی. مدل مفهوم0شکل 

 روش تحقیق

نتایج حاصل از آن می چراکهشود، ی محسوب میکاربردهدف  ازنظرپژوهش حاضر 

های صادراتی استان گلستان را در دستیابی به عملکرد عملیاتی بهتر از تواند مدیران شرکت

و  نیتأم رهیزنجور فراگیر، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت طریق نگهداری و تعمیر بهره

 یک پژوهش اطالعات تحلیل ازنظرو  تقویت یادگیری در سازمان خود، یاری نماید

با مطالعه عمیق مبانی نظری و مطالعات  انلحاظ که پژوهشگر نیاز ا آید،بشمار می یتوصیف

کلی از ارتباط بین این متغیرهای پژوهش را توصیف و با درک  موجود تیوضعقبلی، 

ها پرداخته و مدل مفهومی اولیه پژوهش را ارائه دادند. همچنین متغیرها به تدوین فرضیه

پژوهش، نویسندگان اقدام به توزیع پرسشنامه  شدهمطرحهای برای تحلیل و بررسی فرضیه

بکار رفته  هپرسشنام آید.ی نیز بشمار میشیمایپالکترونیکی کردند، بنابراین از نوع تحقیق 
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. است همراه با منبع آن ذکر شده ریهر متغ کیبه تفک 5که در جدول شماره  گویه 81 شامل

( CFA) 0یدییتأ یلعام لیبا استفاده از روش تحل یی ساختار پرسشنامهایو پا ییروا یبررس

 گزارش شده است. یآن در بخش بعد جیو نتا گرفتهانجام

آگاه نسبت به  یاتیو عمل یانیم ،یعال رانیمتشکل از مدجامعه آماری پژوهش 

باشند. میزان حجم نمونه برای می استان گلستان یصادرات یهاشرکت یموردبررسموضوع 

افزار برای معادالت ساختاری از نرمگر حجم نمونه با توجه به محاسبهپژوهش حاضر 

SAMPLE POWER  .یهاویبا قدرت نگارش سنار افزارنرم نیااستفاده شده است 

حجم نمونه  یبرا ویسنار نیمحقق را در انتخاب بهتر ،قیحجم نمونه تحق یمختلف برا

، مقدار پژوهش طبق این روش اندازه اثر برای آزمون مدل .رساندیم یاریآزمون پژوهش 

 زانیم تیدرنهاو  درصد 81/1معادل  یا همان توان آزمون نوع دوم یعکس خطا ،02/1

نتیجه که  در نظر گرفته شد 15/1، درصد 22 نانیبه بازه اطم یابینوع اول جهت دست یخطا

 رانینفر از مد 081 انیپرسشنامه م تیدرنها .دیگرد نیینفر تع 008حجم نمونه حداقل 

تصادفی  صورتبهاستان گلستان  یصادرات صنایع ندهیعنوان نماو ارشد به یانیم ،یاتیعمل

 کیتحت پوشش تکن یبرگشت شدهلیتکمپرسشنامه  041شد و تعداد  عیتوز ساده

( قرار PLS) 3ییجزروش حداقل مربعات برمبتنی( SEM) 4سازی معادالت ساختاریمدل

 .گرفت

 سؤاالت پرسشنامه با درج کد سؤال یبندمی. تقس 6جدول 

 منبع هامؤلفه متغیرها
تعداد 

 سؤال

 (Xسازمان یادگیرنده )

 (Wسازمان )
 تورتورال و همکاران

(4102) 

1 

 4 (Vگروه )

 1 (Uفرد )

 4شارما و مودگیل  (A)ارشد  تیریمد یبانیپشت (H) جامع تیفیک تیریمد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Confirmatory Factor Analysis 

2. Structural Equation Modeling 

3. Partial Least Squares 
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 منبع هامؤلفه متغیرها
تعداد 

 سؤال

 (4102) (Bی )مداریمشتر

 

مودگیل و شارما 

(4101) 

 (4141) یآدم و ورد

5 

 و مشارکت کارکنان یتوانمندساز

(C) 
3 

 3 (D) و توسعه قیتحق تیریمد

 5 (E) محصول تیفیک

 4 (F) محصول ینوآور

 4 (Gی )تکنولوژ تیریمد

 (O) نیتأم رهیزنجمدیریت 

 کنندهنیتأم کیمشارکت استراتژ

(I) 
 

 لیشارما و مودگ

(4102) 

5 

 اطالعات یگذاراشتراکبه تیفیک

(J) 
4 

 4 (M) کاال یموجود تیریمد

 5 (N) دیخر یهاوهیش

 - (Pی )اتیعملکرد عمل

 لیشارما و مودگ

(4102) 

 (4141آدم و وردی )

 (4108) نیبدیحب

 تورتورال و همکاران

(4102) 

1 

 

 

 ریور فراگبهره تعمیر نگهداری و

(T) 

 (Q) خودکار رینگهداری و تعم
 

 (4108حبیبدین )

4 

 4 (R) تعمیر نگهداری و تیفیک

 4 (Sیادگیری )آموزش و 

 هایافته

 (CFAی )دییتأ یعاملتحلیل 

CFA  آشکار  یرهایمتغ نیروابط ب یکه به بررسیکی از فنون قدرتمند آماری است

مؤلفه حور  یهاهم در روش SEMدر  CFAروش  .پردازدیپنهان م یرهای)سؤاالت( و متغ

( زرلی)همان روش ل محورانسیکوار یها( و هم روشPLSهمان  ای ی)حداقل مربعات جزئ
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 ییروا ازلحاظساختار پرسشنامه  یبررس CFAکاربرد روش  نیتربرآورد است. مهم لقاب

استفاده از روش  با CFAپژوهش حاضر روش  یبرا (.0323 ،یانیو اسفند نیاست )محسن

PLS روش  چراکه، قرار گرفته است یموردبررسPLS و  ستیبه تعداد نمونه کم حساس ن

 رنرمالیغ عیبا توز ییهاداده یبرا نیعالوه بر ا رد،یگیانجام م زین نییپا یهادر حجم نمونه

راحتی به Smart PLSافزار با کمک نرم PLSدر روش است.  ینامعلوم کاربرد عیبا توز ای

( CR) 0( و پایایی ترکیبیCAهای آلفای کرونباخ )توان با استفاده از نتایج شاخصمی

 .قرارداد موردسنجشپایایی پرسشنامه بکار رفته را 

 روایی
 -0از:  اندعبارتروند به بررسی روایی همگرا بکار می CFAهایی که در تکنیک شاخص

آن  یبوده و معنادار 5/1برای این شاخص  قبولحداقل مقدار قابل(، λشاخص بارعاملی )

 نیا یبرقرار(. 0321)هومن،  گردد شتریب 21/0از  دیبا %25 نانی( در سطح اطمt)آماره 
 انسیآن )سؤاالت( از وار یهاپنهان و شاخص ریمتغ نیب انسیوار دهدنشان میشرط 

نتایج بارهای عاملی  است. مورد تأیید ییبوده و روا شتریپنهان ب ریآن متغ یریگاندازه یخطا
کند روایی همگرا بر اساس شاخص بارعاملی مشخص می 3و  4های در شکل آمدهدستبه

(، حداقل مقدار AVE) 4شدهاستخراجشاخص میانگین واریانس  -4مورد تأیید است. 
(. نتایج مربوط به روایی 4100و همکاران،  3)هایر است 5/1برای این شاخص  قبولقابل

آمده، گویای روایی همگرای باالی مدل  1که در جدول  AVEهمگرا بر اساس شاخص 

 پژوهش است.

 همگرا ییروا -AVEشاخص  جی. نتا5جدول 

 AVE هامؤلفه AVE متغیرها

 787/1 (Xسازمان یادگیرنده )
 148/1 (Wسازمان )

 104/1 (Vگروه )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0. Composite Reliability 

4. Average Variance Extracted 

3. Hair 
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 AVE هامؤلفه AVE متغیرها
 734/1 (Uفرد )

 702/1 (H) جامع تیفیک تیریمد

 137/1 (A)ارشد  تیریمد یبانیپشت

 522/1 (Bی )مداریمشتر

 174/1 (C) و مشارکت کارکنان یتوانمندساز

 574/1 (D) و توسعه قیتحق تیریمد

 517/1 (E) محصول تیفیک

 584/1 (F) محصول ینوآور

 741/1 (Gی )تکنولوژ تیریمد

 711/1 (O) نیتأم رهیزنجمدیریت 

 135/1 (I) کنندهنیتأم کیمشارکت استراتژ

 181/1 (J) اطالعات یگذاراشتراکبه تیفیک

 742/1 (M) کاال یموجود تیریمد

 721/1 (N) دیخر یهاوهیش

 - - 152/1 (Pی )اتیعملکرد عمل

 187/1 (T) ریور فراگنگهداری و تعمیر بهره

 815/1 (Q) نگهداری و تعمیر خودکار

 740/1 (R)نگهداری و تعمیر کیفیت 

 184/1 (Sیادگیری )آموزش و 

( استفاده شده است. در روش 0280) 0برای روایی واگرا نیز از شاخص فورنل و الرکر

یک متغیر پنهان  AVEکه جذر  است نیافورنل و الرکر، شرط قبولی روایی واگرایی 

)اعداد روی قطر اصلی( از مقدار همبستگی این متغیر نسبت به سایر متغیرها بیشتر باشد. 

بوده که از  837/1برابر با  نیتأم رهیزنج تیریمدبرای متغیر  AVE، جذر مثالعنوانبه

 (7همبستگی این متغیر نسبت به متغیرهای دیگر بیشتر است )جدول 

 واگرا بر اساس شاخص فورنل و الرکر یی. روا7جدول 

 B A C D E F G H I J M N O P Q R S T U V W X 

B 77
4

/1 
13

7
/1 
70

4
/1 
11

1
/1 
71

5
/1 
74

1
/1 
15

7
/1 
71

7
/1 
10

7
/1 
14

3
/1 
57

7
/1 
51

8
/1 
15

8
/1 
58

3
/1 
52

4
/1 
55

1
/1 
51

0
/1 
15

4
/1 
51

4
/1 
54

0
/1 
51

2
/1 
58

7
/1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0. Fornell & Larcker 
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 B A C D E F G H I J M N O P Q R S T U V W X 

A  72
8

/1 
57

1
/1 
11

4
/1 
18

4
/1 
57

3
/1 
54

0
/1 
78

1
/1 
53

5
/1 
51

4
/1 
55

3
/1 
54

8
/1 
11

1
/1 
50

3
/1 
48

5
/1 
42

0
/1 
54

0
/1 
58

1
/1 
44

0
/1 
48

4
/1 
51

0
/1 
54

4
/1 

C   84
0

/1 
14

4
/1 
14

2
/1 
14

4
/1 
15

1
/1 
80

7
/1 
14

4
/1 
17

7
/1 
71

8
/1 
11

4
/1 
70

2
/1 
53

8
/1 
11

1
/1 
48

3
/1 
48

2
/1 
14

0
/1 
47

2
/1 
55

2
/1 
41

8
/1 
51

4
/1 

D    75
8

/1 
18

4
/1 
57

4
/1 
57

5
/1 
74

4
/1 
51

5
/1 
14

8
/1 
57

4
/1 
55

3
/1 
13

2
/1 
57

2
/1 
55

5
/1 
50

1
/1 
57

5
/1 
14

8
/1 
55

1
/1 
11

8
/1 
11

3
/1 
11

2
/1 

E     75
3

/1 
74

4
/1 
18

7
/1 
17

7
/1 
15

3
/1 
18

1
/1 
13

0
/1 
14

7
/1 
74

1
/1 
15

3
/1 
14

3
/1 
12

1
/1 
18

3
/1 
74

4
/1 
14

8
/1 
57

4
/1 
57

1
/1 
18

3
/1 

F      71
1

/1 
74

2
/1 
15

5
/1 
13

1
/1 
11

8
/1 
14

2
/1 
13

1
/1 
71

2
/1 
53

1
/1 
11

4
/1 
55

3
/1 
53

2
/1 
14

7
/1 
51

5
/1 
50

1
/1 
54

8
/1 
55

4
/1 

G       81
4

/1 
84

1
/1 
75

4
/1 
74

2
/1 
12

3
/1 
13

2
/1 
77

1
/1 
51

4
/1 
15

1
/1 
55

8
/1 
52

1
/1 
18

7
/1 
53

1
/1 
51

5
/1 
41

1
/1 
57

1
/1 

H        84
8

/1 
75

0
/1 
77

2
/1 
74

4
/1 
70

8
/1 
84

4
/1 
18

0
/1 
70

5
/1 
11

1
/1 
18

5
/1 
78

8
/1 
13

1
/1 
14

4
/1 
10

1
/1 
70

0
/1 

I         72
7

/1 
72

4
/1 
12

1
/1 
18

5
/1 
77

4
/1 
58

7
/1 
17

0
/1 
55

4
/1 
53

8
/1 
17

1
/1 
53

1
/1 
50

0
/1 
42

2
/1 
58

5
/1 

J          84
5

/1 
72

7
/1 
72

5
/1 
73

1
/1 
13

8
/1 
77

0
/1 
57

4
/1 
52

4
/1 
73

1
/1 
11

3
/1 
53

8
/1 
55

3
/1 
14

5
/1 

M           85
4

/1 
84

5
/1 
70

0
/1 
51

4
/1 
84

1
/1 
42

0
/1 
51

1
/1 
12

4
/1 
47

2
/1 
47

4
/1 
45

5
/1 
53

5
/1 

N            88
2

/1 
70

3
/1 
10

1
/1 
87

3
/1 
55

4
/1 
51

1
/1 
75

0
/1 
55

4
/1 
53

0
/1 
53

7
/1 
10

5
/1 

O             83
7

/1 
11

3
/1 
77

4
/1 
52

2
/1 
11

4
/1 
78

1
/1 
52

8
/1 
51

7
/1 
51

4
/1 
15

1
/1 

P              80
4

/1 
10

4
/1 
47

0
/1 
47

4
/1 
52

0
/1 
51

1
/1 
10

7
/1 
70

5
/1 
74

2
/1 

Q               23
1

/1 
54

5
/1 
54

7
/1 
78

2
/1 
55

3
/1 
53

0
/1 
42

3
/1 
52

5
/1 

R                84
2

/1 
84

3
/1 
80

3
/1 
70

1
/1 
47

4
/1 
51

5
/1 
14

7
/1 

S                 84
1

/1 
80

0
/1 
72

8
/1 
51

4
/1 
50

2
/1 
70

1
/1 
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 B A C D E F G H I J M N O P Q R S T U V W X 

T                  84
2

/1 
72

3
/1 
52

8
/1 
58

1
/1 
74

7
/1 

U                   85
7

/1 
13

3
/1 
13

4
/1 
71

1
/1 

V                    78
4

/1 
71

1
/1 
75

8
/1 

W                     81
5

/1 
81

1
/1 

X                      88
7

/1 

 پایائی

با حداقل مقدار  CRو  CAدو شاخص های علمی از برای آزمون پایایی در اغلب پژوهش

بوده که  CA یبرا ینیگزیجا CR پایایی ترکیبی یا همان . درواقعشوداستفاده می 7/1

 جهتنیو ازا کندیمحاسبه م گریکدیبا  شانیهاسازه یبه همبستگ ها را باتوجهسازه ییایپا

تمام  دهدینشان م 8جدول  جی(. نتا0321 ،هومن) دارد یبرتر CAنسبت به شاخص 

 یباال یائیپا یایکه گو شتهدا 7/1تر از بزرگ CRو  CAپژوهش مقدار  یرهایمتغ

 پرسشنامه است.

 CRو  CA یهاپرسشنامه بر اساس شاخص ییایپا جی. نتا4جدول 

 CA CR هامؤلفه CA CR متغیرها

 234/1 244/1 سازمان یادگیرنده

 207/1 820/1 سازمان

 814/1 721/1 گروه

 882/1 842/1 فرد

 254/1 248/1 جامع تیفیک تیریمد

 875/1 801/1 ارشد تیریمد یبانیپشت

 884/1 833/1 یمداریمشتر

 810/1 758/1 و مشارکت کارکنان یتوانمندساز

 810/1 733/1 و توسعه قیتحق تیریمد

 817/1 817/1 محصول تیفیک
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 CA CR هامؤلفه CA CR متغیرها

 842/1 714/1 محصول ینوآور

 847/1 711/1 یتکنولوژ تیریمد

 255/1 251/1 نیتأم رهیزنجمدیریت 

 827/1 855/1 کنندهنیتأم کیمشارکت استراتژ

 825/1 843/1 اطالعات یگذاراشتراکبه تیفیک

 205/1 875/1 کاال یموجود تیریمد

 824/1 847/1 دیخر یهاوهیش

 - - - 240/1 821/1 یاتیعملکرد عمل

ور بهره ی و تعمیرنگهدار

 ریفراگ
208/1 230/1 

 828/1 848/1 خودکار ریتعم ی ونگهدار

 204/1 871/1 نگهداری و تعمیر تیفیک

 821/1 844/1 یادگیریآموزش و 

 یو مدل ساختار یریگبرازش مدل اندازه

( Com -Cv) 0متقاطع ییشاخص اشتراک با روا ی ازریگمدل اندازه تیفیک یبررس یبرا

کم،  تیفیک بیبه ترت Cv- Comشاخص  35/1و  05/1، 14/1. سه مقدار رودیبکار م

 توانیم یمدل ساختار برازش یبرا .دهندینشان م یریگمدل اندازه یرا برا ادیمتوسط و ز

(، فی)دامنه ضع 02/1 ریمقاد .بهره برد Red-Cv4شاخص و  (نییتع بی)ضر 2Rاز شاخص 

و  05/1، 14/1سه مقدار و  2R شاخص ی( برای)دامنه قو 17/1و  )دامنه متوسط( 33/1

شده است.  گرفته در نظر Cv-Redبرای شاخص  ادیکم، متوسط و ز تیفیک بیبه ترت 35/1

تنها  Red-Cvی و شاخص انجیوابسته و م یرهایمتغ یبرا 2R الزم به ذکر است شاخص

 جیطور که نتا(. همان0323 ،یانیو اسفند نی)محسن رودیوابسته بکار م یرهایمتغ یبرا

برخوردار  یمطلوب تیفیپژوهش از ک یو ساختار یریگمدل اندازه دهدینشان م 2 لجدو

 است.

 یو مدل ساختار یریگمدل اندازه تیفی. برازش ک3جدول 

 Cv-com Cv-Red 2R متغیرها

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0. CV-Communality 

4. CV-Redundancy 
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 Cv-com Cv-Red 2R متغیرها

 511/1 401/1 382/1 سازمان یادگیرنده

 842/1 421/1 488/1 سازمان

 731/1 440/1 358/1 گروه

 741/1 324/1 328/1 فرد

 140/1 437/1 354/1 جامع تیفیک تیریمد

 437/1 311/1 388/1 ارشد تیریمد یبانیپشت

 102/1 434/1 324/1 یمداریمشتر

 118/1 445/1 341/1 و مشارکت کارکنان یتوانمندساز

 522/1 340/1 087/1 و توسعه قیتحق تیریمد

 787/1 407/1 355/1 محصول تیفیک

 730/1 327/1 344/1 محصول ینوآور

 183/1 373/1 345/1 یتکنولوژ تیریمد

 181/1 340/1 414/1 نیتأم رهیزنجمدیریت 

 715/1 454/1 438/1 کنندهنیتأم کیمشارکت استراتژ

 815/1 550/1 441/1 اطالعات یگذاراشتراکبه تیفیک

 831/1 518/1 508/1 کاال یموجود تیریمد

 833/1 484/1 447/1 دیخر یهاوهیش

 103/1 312/1 511/1 یاتیعملکرد عمل

 - - 445/1 ریور فراگبهره ی و تعمیرنگهدار

 144/1 321/1 458/1 نگهداری و تعمیر خودکار

 834/1 514/1 514/1 نگهداری و تعمیر تیفیک

 831/1 531/1 448/1 یادگیریآموزش و 

 

 هاهیآزمون فرض جینتا
 پژوهش یهاهیآزمون فرض جینتا. 01جدول 

 ی تحقیقهاهیفرض
ضریب 

 بتا
آماره 

t 
p- 

value 
نتیجه 

 آزمون

 دییتأ 111/1 474/31 844/1 نیتأم رهیزنجمدیریت  <-جامع  تیفیک تیریمد

 دییتأ 104/1 538/4 433/1 عملکرد عملیاتی <-جامع  تیفیک تیریمد
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 ی تحقیقهاهیفرض
ضریب 

 بتا
آماره 

t 
p- 

value 
نتیجه 

 آزمون

 دییتأ 111/1 122/03 700/1 سازمان یادگیرنده <-جامع  تیفیک تیریمد

 دییتأ 110/1 444/3 427/1 عملکرد عملیاتی <- نیتأم رهیزنج تیریمد

 تیفیک تیریمد <- ریور فراگنگهداری و تعمیر بهره

 جامع
 دییتأ 111/1 010/44 788/1

 رد 144/1 751/0 -447/1 عملکرد عملیاتی <- ریور فراگنگهداری و تعمیر بهره

 دییتأ 111/1 471/1 538/1 عملکرد عملیاتی <-سازمان یادگیرنده 

 

 
 استاندارد بیپژوهش در حالت ضر یمدل مفهوم -2شکل 
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 یپژوهش در حالت معنادار یمدل مفهوم -9شکل 

 یانجیم ریآزمون اثر متغ

مستقل و وابسته  ریمتغ انیدر رابطه م یانجیم ریمتغ یداریمعن یجهت بررس 0آزمون سوبل

 ،یانجیم ریمتغ قیطر از وابسته ریمستقل بر متغ ریاثر متغ ایکه آ مفهوم نی. بدرودبکار می

 گردد:فرمول زیر مطرح می صورتبهنحوه محاسبه آزمون سوبل ؟ ریخ ایتوجه است قابل

z-value =
𝑎 ×𝑏

√𝑏2× 𝑠𝑎 
2 +𝑎2  × 𝑠𝑏

2
 

 یونیرگرس بیضر bی، انجیمستقل و م ریمتغ انیرابطه م یونیرگرس بیضر a در فرمول باال

ی، انجیمستقل و م ریمتغ انیاستاندارد رابطه م یخطا Sa، و وابسته یانجیم ریمتغ انیرابطه م

Sb اگر مقدار آماره آزمون سوبل  و وابسته است. یانجیم ریمتغ انیاستاندارد رابطه م یخطا

رد  15/1 یاست که فرض صفر، در سطح خطا نیدهنده اباشد نشان شتریب 21/0از مقدار 

مدل مفهومی پژوهش متغیرهای طبق . دار استیمعن رابطهنیدرا یانجیم ریشده و تأث
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0. Sobel test 
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ور فراگیر و عملکرد مدیریت کیفیت جامع نقش میانجی بین نگهداری و تعمیر بهره

و عملکرد جامع  تیفیک تیریمد نیب یانجیم ریعنوان متغبه نیتأم رهیزنجعملیاتی، مدیریت 

عنوان نقش میانجی بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد بهعملیاتی، سازمان یادگیرنده 

 تیفیک تیریمد، اثر میانجی 00عملیاتی دارند. طبق نتیجه آزمون سوبل واقع در جدول 

و اثر میانجی  401/3با آماره  نیتأم رهیزنج تیریمد، اثر میانجی 505/4با آماره  جامع

 است. دییتأمورد  188/5سازمان یادگیرنده با آماره 

 آزمون سوبل جی. نتا00جدول 

 فرضیه
ضریب 

 رگرسیون

خطای 

 استاندارد

آماره 

 آزمون

نتیجه 

 آزمون

مدیریت کیفیت  <- ریور فراگبهرهنگهداری و تعمیر 

 جامع
788/1 131/1 

 تأیید 505/4

 124/1 433/1 عملیاتیعملکرد  <- مدیریت کیفیت جامع

 147/1 844/1 نیتأم رهیزنجمدیریت  <- جامع تیفیک تیریمد
 تأیید 401/3

 124/1 427/1 عملیاتی عملکرد <- نیتأم رهیزنجمدیریت 

 154/1 700/1 سازمان یادگیرنده <- جامع تیفیک تیریمد
 تأیید 188/5

 181/1 538/1 عملکرد عملیاتی <-سازمان یادگیرنده 

 گیرینتیجه و بحث

ور نگهداری و تعمیر بهره یهاوهیش نیدر مورد اثبات ارتباط ب قیتحق حاضر با مطالعه

به ادبیات در  نیتأم رهیزنج، سازمان یادگیرنده و مدیریت جامع تیفیک تیریمد، ریفراگ

زمینه نقش این متغیرها در دستیابی به عملکرد عملیاتی کمک شایانی کرده است. در ادامه 

ی شنهادهایپهای صادراتی استان گلستان ها سعی گردیده برای شرکتبا بررسی فرضیه

 کاربردی را جهت ارتقای عملکرد عملیاتی ارائه شود.

نگهداری و ی هاوهیشپژوهش مشخص کرد، برای فرضیه اول نتایج مدل ساختاری 

این  دارد.مدیریت کیفیت جامع  یهاوهیبا ش یارتباط مثبت و معنادار ریور فراگبهره ریتعم

(، ساهو 4101ودگیل و شارما )(، م4105بخش از نتیجه با مطالعات سینگ و آهوجا )
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( مطابقت دارد. برای مثال؛ ساهو 4140) اله و لخالخلف( 4141( و ساهو و یاداو )4102)

 نه،یمتحمل شدن هز باوجودی تولیدی هند هاشرکت( در مطالعه خود نشان داد، 4102)

متمرکز بودند،  TPM که تنها بر گرید یهابا شرکت سهیمؤثر، در مقا دیتوانستند به تول

، بنابراین نگهداری و تعمیرات از استآالت پایه و ستون هر سازمان تولیدی ماشینبرسند. 

بوده و اهمیت آن با افزایش پیچیدگی  ریناپذاجتنابهای تولدی امری توسط سازمان هاآن

برای پژوهش حاضر شامل: نگهداری و تعمیر  TPMهای یابد. شیوهمحیطی افزایش می

که  استو یادگیری کارکنان این حوزه  آموزشر، کیفیت نگهداری و تعمیر و خودکا

های آن برقرار و شیوه TPMدهند ارتباط مثبت و قوی بین می نشان 3و  4های نتایج شکل

های آن، و شیوه TQMنیز نتایج حاکی از آن است که بین  TQMهای است. در مورد شیوه

 ،R&D، و مشارکت کارکنان یتوانمندسازت ارشد، ی، پشتیبانی مدیریمداریمشتریعنی 

ی ارتباط و همبستگی مثبتی وجود تکنولوژ تیریمد، نوآوری محصول و محصول تیفیک

داشتند ایجاد کیفیت در محصوالت  دیتأک( 4101که مودگیل و شارما ) طورهمان دارد.

ی استراتژ کینگهداری و تعمیر سالم و دارد. درواقع  آالتنیماشتولیدی بستگی به وجود 

برای  نی؛ بنابراروان است اتیعمل یمطابق با اجرا ،تیفیبه ک یابیدست یبرا بسیار مهم

های این دو مقوله یک استراتژی با ادغام شیوه گرددهای تولیدی پیشنهاد میشرکت

 سازی نمایند.ترکیبی را در محیط شرکت خود پیاده

ی هاوهیشنشان داد، پژوهش  یبرا یمدل ساختار جینتا دوم، هیفرض در خصوص

برخی از  .دارند نیتأم رهیزنجی مدیریت هاوهیش یبر رو یمثبت ریتأث مدیریت کیفیت جامع

 TQMرا تأیید نموده و تأکید داشتند  SCMو  TQMمطالعات قبلی ارتباط مستقیم و مثبت 

؛ شیخی و حمزیی، 4101شود )آتیا، می، در نظر گرفته SCM یجز اصل کیعنوان به

در یک صنعت  تیفیکهایی مانند جنبه. (4102؛ شارما و مودگیل، 4108؛ آمر، 0324

 کی مردم یمحصوالت بر سبک زندگکیفیت  این عالوه بر. استتولیدی بسیار حیاتی 

 SCMهای های تولیدی را وادار به استفاده از شیوهسازمان نیگذارد؛ بنابرایم ریتأث جامعه

، کنندهنیتأم کیمشارکت استراتژدر پژوهش حاضر شامل؛  SCMهای کند. شیوهمی
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نتایج  .است دیخر یهاوهیشو  کاال یموجود تیریمد، اطالعات یگذاراشتراکبه تیفیک

 نی؛ بنابراها ارتباط مثبتی وجود داردو این شیوه SCM دهد بینمدل ساختاری نشان می

دارند. برای مثال؛ کیفیت  TQMهای یی برای شیوهافزاهمقابلیت ایجاد  SCMهای شیوه

ها بستگی به جویی در هزینه، صرفهتیفیباککنندگان وابسته به وجود تأمین هیمواد اول

موقع به مدیریت موجودی بستگی دارد که همگی های درست خرید یا سفارش بهشیوه

هدف نهایی هر دو  چراکه آورند.ها به ارمغان میکیفیت کلی را برای شرکت هانیا

اولویت کاری  کهییازآنجاتولیدی  یهاشرکت نی؛ بنابرادستیابی به رضایت مشتری است

 TQMهای اند باید بتوانند شیوهخود را برای رضایت هرچه بیشتر مشتریان تنظیم کرده

 قطعاً مستقل  صورتبه هرکداماجرای اقدامات  چراکهاجرا نمایند،  SCMهای موازی شیوه

 .آوردیمای کمتری در خصوص عملکردشان به بار نتیجه

 یهاوهیش مثبت ریتأثبر پژوهش مبنیفرضیه سوم  نتایج مدل ساختاری پشتیبانی و تأیید

دهد. نتیجه این را نشان می ی سازمان یادگیرندههاوهیش یبر رومدیریت کیفیت جامع 

(، کزازی و شول 4105همکاران )گون و بخش از پژوهش با مطالعات محققانی چون آک

( و تورتورال و همکاران 4105(، محمود و همکاران )0324نژاد )(، سپهوند و عارف0324)

از  تواندیم دهدی که یادگیری را سرلوحه کار خود قرار میسازمان. است( همسو 4102)

 تیفیدر مورد مشکالت ک یعیانداز وس، چشمTQMخاص  یهاکیها و تکنروش قیطر

 TQM تیفیک رشیپذ بودند معتقد( 4105که محمود و همکاران ) طوررائه دهد. همانا

های تجربی بر اساس یافته نیاست؛ بنابرا رندهیادگیبه سازمان  شدنلیتبد یقدم برا نیاول

 به هنگامپیشنهاد پژوهش حاضر توسعه ابعاد سازمان یادگیرنده )سازمانی، فردی و گروهی( 

در محیط تولیدی برای توسعه درک و دانش کارکنان در راستای  TQMهای اتخاذ شیوه

 .استدستیابی به عملکرد بهتر 

 ریور فراگبهره رینگهداری و تعمکه به تأثیر مثبت های چهارم و پنجم فرضیهدر مورد 

و عملکرد عملیاتی و تأثیر مثبت مدیریت کیفیت جامع و عملکرد عملیاتی اشاره شده بود، 

مثبتی روی عملکرد عملیاتی نداشته است. در  ریتأث TPMکند معلوم می آمدهدستبهنتایج 
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ی در هایو موجود موقعبه لی، تحونهی، هزتیفیبه کی اتیعمل عملکرد، تولیدی صنعتیک 

که  گونههمان فرایند. نیدر ا دشدهیتول وبیمحصوالت مع نه دارد یبستگ جریان ساخت

( در مطالعه خود به این 4101( و مودگیل و شارما )4141(، ساهو و یاداو )4102ساهو )

 ریتأثهای تولیدی مستقل در شرکت صورتبه TPMهای نتیجه رسیدند، اجرای شیوه

بکار  زمانهمباید  TQMو  TPMچندانی روی عملکرد عملیاتی ندارد و باید دو مقوله 

آید و این دلیل محکمی است  به دستلی از عملکرد عملیاتی گرفته شوند تا سطح قابل قبو

دهد نیز نشان می 00که نتایج جدول  طورهمانرا پذیرفت.  TQMتا ادعای نقش میانجی 

 رینگهداری و تعمدر خصوص نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع بین  فرضیه ششم

 هایکه شیوه است نیاو عملکرد عملیاتی پذیرفته شده است. نتایج گویای  ریور فراگبهره

TQM  .پال  طور کههمانتوانسته است تأثیر مثبتی روی عملکرد عملیاتی داشته باشد

ی بر عملکرد عملیاتی دارد. توجهقابل ریتأث TQMهای ( نیز نشان داد شیوه4104)

 هاآناند. تری نسبت به این قضیه داشتهت( دیدگاه متفاو4141آدم و وردی ) کهیدرحال

بهبود مستمر و  کننده،نیتأم تیفیک تیریمد؛ مانند TQM هایمعتقد بودند برخی از شیوه

است اما  داشته یاتیبر عملکرد عمل یتوجهو قابل میمثبت، مستق ریفرایند تأث تیریمد

 یمشارکت و توانمندساز ،یمداریمشتر ،یعال تیریمد یبانیپشت های دیگر مانند؛شیوه

 .اندداشته یاتیبر عملکرد عمل کمتری ریتأثی ریادگیکارکنان و آموزش و 

بر  هاآن مثبت ریتأثو  نیتأم رهیزنجی مدیریت هاوهیشدر خصوص ارتباط بین 

و  SCM. مطالعات قبلی بر ارتباط استعملکرد عملیاتی، نتایج حاکی از تأیید این فرضیه 

TQM ها این دو رو جهت دستیابی به عملکردی بهتر تأکید داشتند و معتقد بودند شرکت

بنا  TQMبر پایه اصول  نیتأم رهیزنجعملکرد در یک  چراکهنباید جدای از هم بدانند، 

؛ 4101؛ آتیا، 4108؛ آمر، 4108؛ کور و همکاران، 4102شده است )شارما و مودگیل، 

 نیز حاکی از تأیید نقش میانجی 00که نتایج جدول  هگونهمان(. 0324شیخی و حمزیی، 

SCM  بینTQM  است. هدف  رشیپذقابلنیز  فرضیه نهمو عملکرد عملیاتی است، بنابراین

رضایت مشتری است و رضایت مشتری بر پایه تولید و  SCMو  TQM نهایی هر دو یعنی
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 کپارچهیشبکه  کاری یگردد که این نیز بسته به برقرموقع محصوالت حاصل میتحویل به

باشد، عملکرد عملیاتی نیز می کنندگان/ فروشندگان و انبارهانی، تأمدکنندگانیاز تول

باشد، بنابراین ضرورت دارد به یک موقع میوابسته به کیفیت و هزینه پایین و تحویل به

 استراتژی ترکیبی پایبند بود.

مثبت سازمان یادگیرنده بر  ای که مطرح شده بود مربوط به تأثیرفرضیه تیدرنها

های مدیریت کیفیت جامع و عملکرد عملیاتی و نقش میانجی آن در ارتباط بین شیوه

مستمر دانش و یادگیری را در  طوربهسازمان یادگیرنده است. نتایج معلوم کرد سازمانی که 

عات قبلی تواند عملکرد عملیاتی را نیز ارتقا دهد. بسیاری از مطالدهد میخود پرورش می

( به 4105(، محمود و همکاران )0327(، جگروند و همکاران )4102برای مثال، تورتورال )

باعث توسعه اقدامات  یفیک یهاوهیش حیصح یاجرابودند که  افتهیدستاین نتیجه 

سازمانی که بخواهد به سطح باالیی شود و  رندهیادگیسازمان  کی جادیدر جهت ا یابتکار

سازمان  به سمتو این یعنی سازمان خود را  شدیندیب TQMید فراتر از از عملکرد دست با

خود به این نتیجه  ( در مطالعه4100مثال؛ هونگ و همکاران ) یبرایادگیرنده سوق دهد. 

 یسازمان یریادگیبا  یارتباط مثبت TQMباال  یبا فناور یوانیتا یهادر شرکت ،رسیدند

در  ندهریادگیسازمان  یهاییتوسعه توانا یتالش خود را برا دیابتدا با رانیمد نیدارد؛ بنابرا

را بر عملکرد جامع  تیفیک تیریمد یاجرا ریکنند و تأث تیهدا یو سازمان یمیسطح ت

 یکه کامالً عمل یاتیبهبود عملکرد عمل یکردهای، روگریدعبارتکنند. به تیتقو یاتیعمل

 ندارند. یبهتر جیاگرا هستند، احتماالً نت یفن ای

 نیمأترهی، کل زنجکهدرحالی حاضر در سطح عملیاتی انجام گرفته است مطالعه

 جادیرا ا ندهیآ قاتیتحق نهیزم که مختلف در سطوح مختلف است، نفعانیمتشکل از ذ

 مثالعنوانبه) ینهاد نیب ی، هماهنگکیلجستمانند  یتواند ابعادیم ندهیآ قاتیکند. تحقیم

را شامل شود.  (فروشخرده -فروشعمده یهماهنگ و فروشعمده -کنندهدیتول یهماهنگ

جامع و  تیفیک تیریمد یهاوهیش ،تأمینزنجیره یهاوهیمتقابل ش یوابستگدر تحقیق حاضر 

 یبرا یگرید نهیتواند زمینشده است و م یبررس ور فراگیرهای نگهداری و تعمیر بهرهشیوه
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 منابع
بر  یسازمان یریادگیجامع و  تیفیک تیریاثر مد یبررس(. 0327. )یمهد اکش،یدر ؛یجگروند، مهد

 ،یانساندر مطالعات علوم نینو یدستاوردهااستان کرمانشاه.  یدیتول یهاعملکرد شرکت
0(5 ،)42-37. 

 . انتشارات سمت.زرلیافزار لبا کاربرد نرم یمعادالت ساختار یابیمدل(. 0321. )یدرعلیح ،هومن

( TQMمدیریت کیفیت فراگیر ) ری(. بررسی و تحلیل تأث0323محسن. )نژاد، سپهوند، رضا؛ عارف

موردی در شرکت زمزم اصفهان(.  بامطالعهو یادگیری سازمانی بر عملکرد نوآوری )

 .84-11(، 00)1، مدیریت اجرایی یپژوهشنامه

 رهیجامع و توسعه زنج تیفیک تیریمد نیارتباط ب ی(. بررس0324آرزو. ) ،ییحمزه وب؛یا ،یخیش

عضو بورس اوراق بهادار تهران )با استفاده از مدل  یخودروساز یهادر شرکت نیتأم

 .45-31(، 13)8 ،تیریمد یدوماهنامه مهندس(. یمعادالت ساختار

و  نیتأم رهیزنج تیفیک تیریمد ریتأث(. 0411خانی، امیرمحمد؛ بیرامی، ثریا. ) ابوالفضل؛ ،یکزاز

. گلستان استان ییغذا عیفعال در صنا یوکارهاکسب یاتیعمل عملکرد بر یعملکرد نوآور

 .28-17(، 14)02، مطالعات مدیریت صنعتی

: اثر یبر عملکرد نوآور ریفراگ تیفیک تیریمد ری(. تأث0324ابوالفضل؛ شول، عباس. ) ،یکزاز

 .07-0(، 70)43. )بهبود و تحول( تیریمطالعات مد. یسازمان یریادگی یکنندگلیتعد

حداقل مربعات  کردیبر رو یمبتن یمعادالت ساختار(. 0323. )میرح ،یدانیاسف ار؛یشهر ن،یمحسن
. تهران: مؤسسه کتاب مهربان یو کاربرد ی: آموزشSmart-PLSافزار به کمک نرم یجزئ

 نشر.
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