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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
Performance.
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مقاله پژوهشی

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت صنعتی

دررابطهبا

مدلسازیساختاریبرمبنایمدیریتزنجیرهتأمین

بهرهورفراگیر،
مدیریتکیفیتجامع،نگهداریوتعمیرات 


امیرمحمد خانی



ابوالفضل کزازی

عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
استاد ،گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه
عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.
کارشناسی ارشد ،مدیریت صنعتی ،گرایش کیفیت و بهرهوری ،دانشگاه
عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران.


چکیده
مطالعه حاضر باهدف بررسی ارتباط میان نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر ،مدیریت کیفیت جامع،
مدیریت زنجیره تأمین ،ویژگیهای سازمان یادگیرنده و عملکرد عملیاتی انجامگرفته است .در راستای

تاریخ پذیرش8055/81/50 :

ثریا بیرامی

کارشناسی ارشد ،مدیریت صنعتی ،گرایش کیفیت و بهرهوری ،دانشگاه

تاریخ ارسال8055/50/81 :

سازمانیادگیرندهوعملکردعملیاتی 

انجام عملیات پژوهش ابتدا بامطالعه مبانی نظری چارچوب مفهومی پژوهش ارائه شد .در مرحله بعد با
تدوین و توزیع پرسشنامه بین  081نفر از جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران آگاه نسبت به موضوع
بررسی فرضیههای پژوهش جمعآوری گردید .درنهایت تعداد  041پرسشنامه تکمیلشده برگشتی تحت
پوشش تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری قرار گرفت .نتایج مشخص کرد ،درحالیکه نگهداری و
تعمیرات بهرهور فراگیر تأثیر مثبتی بر مدیریت کیفیت جامع داشته است ،اما نتوانسته است بهتنهایی نتیجه

ISSN: 2251/8029

موردبررسی شرکتهای صادراتی استان گلستان بهصورت تصادفی ساده توزیع ،اطالعات موردنیاز جهت

قابلقبولی برای دستیابی به عملکرد عملیاتی به دست آورد و ملزم به وجود مدیریت کیفیت جامع برای این
امر است .نتیجه دیگری که به دست آمد ،حاکی از تأثیر مثبت مدیریت کیفیت جامع و مدیریت زنجیره
جامع و عملکرد عملیاتی است.

کلیدواژهها :نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر ،مدیریت کیفیت جامع ،مدیریت زنجیره
تأمین ،سازمان یادگیرنده ،عملکرد عملیاتی.
 نویسنده مسئولamir_khani@atu.ac.ir :

eISSN: 2476-602X

تأمین و نقش میانجی مدیریت زنجیره تأمین در دستیابی به عملکرد عملیاتی بین دو متغیر مدیریت کیفیت
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مقدمه
یکی از رویکردهایی که در تئوری عوامل تعیینکننده و پیامدهای فعالیتهای صادراتی
موردتوجه قرار میگیرد ،پارادایم ساختارـ عملکرد است .بر اساس این رویکرد ،عملکرد
باعث میشود اساساً دو مجموعه قابلتوجه( ،الف) مشخصات ساختاری بازارهای شرکت
صادراتی و (ب) توانایی شرکت در دستیابی و حفظ مزایای موقعیتی در بازارهای خارجی
از طریق اجرای کارآمد و مؤثر برنامهریزی استراتژی رقابتی بر عملکرد صادرات تأثیر
بگذارند (ناوارو  -گارسیا و همکاران .)4104 ،0طبق مطالعات گذشته ،فلسفه بهبود تولید
مستمر؛ مدیریت کیفیت جامع ( )TQMو نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر ()TPM
عوامل تأثیرگذار برای عملکرد شرکتهای تولیدی در نظر گرفته شدهاند .این دو رویکرد
بهعنوان یک پشتیبان استراتژیک برای دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار ،سازمانها را
قادر میسازند با صرفهجویی در وقت ،هزینه و سایر منابع ،به تولیدی در کالس جهانی
دست یابند (ساهو و یاداو4141 ،4؛ مودگیل و شارما .)4101 ،3از دیگر حوزههای اصلی
فعالیتهای تولیدی مربوط به مدیریت زنجیره تأمین ( )SCMاست .برخی از مطالعات با
تمرکز بر  SCMنشان دادند که  TQMو  SCMهمافزایی و اصول مشترکی دارند (شارما و
مودگیل4102 ،؛ گوردور 4و همکاران4102 ،؛ ژیرالدی 5و همکاران4108 ،؛ کیم و چن،1
4108؛ تکسیرا 7و همکاران .)4108 ،در برخی موارد ،هزینهها به دلیل روابط رقابتی بین
شرکای زنجیره تأمین و همچنین عملکردهای ناکارآمد صنعت به سطوح بیسابقهای
میرسند ،راهحل پیشنهادی برای این چالشها ،اجرای  TQMو مؤلفههای مربوط به آن
است .بااینحال ،تعداد قابلتوجهی از سازمانها در اجرای برنامههای  TQMکوتاهی
کردهاند .یک دلیل اصلی این است که اجرای درست و کامل مدیریت کیفیت نیاز به تغییر
1. Navarro-García
2. Sahoo & Yadav
3. Modgil & Sharma
4. Gürdür
5. Giraldi
6. Kid Chen
7. Teixeira
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فرهنگ سازمانی دارد (کافتزوپولوس 0و همکاران )4102 ،که هر روز با آزمایش و
یادگیری مداوم از بین میرود؛ بنابراین ،تجزیهوتحلیل روابط بین  TQMو توانایی سازمان
برای تقویت یادگیری ،افزایش مزیت رقابتی و عملکرد امری ضروری است (تورتورال 4و
همکاران TQM .)4102 ،همراه با ابزارهای کیفیت مانند؛ شش سیگما 3و تعالی
کسبوکار ،4راهحلهای دقیقی را برای سازمانها جهت حل مسائل مربوط به کیفیت ارائه
میدهند .بسته به بازاری که شرکت روی آن متمرکز شده است یا روابط فعلی آن با
اعضای زنجیره تأمین ،اجرای این خدمات ممکن است زمان پاسخگویی به خواستههای
بازار را افزایش دهد (کرامبلی .)4105 ،5درواقع  SCMبا تسهیل ادغام بین پایگاه مشتری،
شبکه توزیع ،فعالیتهای داخلی شرکتها و پایگاه تأمین ،باعث بهبود عملکرد سازمانی،
عملکرد پایدار و نحوه درک این موضوع توسط ذینفعان خارجی شرکتها میگردد .در
روند فعلی جهانیسازی و افزایش رقابت ،مدیریت استراتژیک کلیه ذینفعان خارجی و
داخلی از تأمینکنندگان مواد اولیه تا مصرفکنندگان نهایی ،تمرکز اصلی آنها روی
 SCMاست ،ازاینرو  SCMبهعنوان یک روش مدیریتی تأثیرگذار برای عملکرد عملیاتی
سازمانها بشمار میآید (بستاس و لیاناژ .)4108 ،1عالوه بر این ،ازآنجاییکه اتخاذ هر دو
رویکرد  TPMو  TQMبرای اکثر شرکتهای تولیدی امری بدیهی است ،درک تأثیر
همافزایی  TPMو  TQMدر بهبود عملکرد عملیاتی بسیار مهم است (ساهو و یاداو،
.)4141
مطالعات در سالهای اخیر در مورد ارتباط مثبت  SCM ،TQMو عملکرد عملیاتی
(ال-دوری 7و همکاران4102 ،؛ شارما و مودگیل4102 ،؛ برد 8و همکاران4104 ،؛ وانگ و

1. Kafetzopoulos
2. Tortorella
3. Six Sigma
4. Business Excellence
5. Crumbly
6. Bastas & Liyanage
7. Al-Doori
8. Baird
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لی ،)4104 ،0ارتباط مثبت میان  TPM ،TQMو عملکرد عملیاتی (ساهو و یاداو4141 ،؛
ساهو4108 ،؛ حبیدین و همکاران4108 ،؛ مودگیل و شارما )4101 ،تحقیق کردهاند،
بااینحال در هیچکدام یک از مطالعات انجامگرفته تأثیر  SCM ،TQMو  TPMبرای
کسب عملکرد عملیاتی بهطور همزمان اجرا نشدهاند .عالوه بر این در چارچوب مفهومی
این مطالعات مفهوم سازمان یادگیرنده بهعنوان عامل مهم در بهبود عملکرد عملیاتی لحاظ
نشده است؛ لذا مطالعه حاضر عالوه بر پرکردن این شکاف مطالعاتی ،سعی دارد نشان دهد
چگونه رابطه همافزایی بین الگوی  SCM ،TPM ،TQMو سازمان یادگیرنده میتواند
برای محصوالت تولیدی صنایع صادراتی استان گلستان ازجمله؛ صنایع معدنی (سیمان)،
صنایع غذایی (صنایع لبنی) ،صنایع شیمیایی (پالستیکسازی) و صنایع فلزی که در رده
صادرکنندگان برگزیده استان قرار دارند (سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان،
 ،4)0327مفید باشد تا عملکرد عملیاتی بهتری داشته باشند .آمار ارائهشده از سوی سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استان گلستان 3نشان میدهد ،کل صادرات این استان طی سه
سالهای  0321تا  0328به ارزش  411میلیون دالر بوده است که در مقایسه با سالهای
پیشین رشد چشمگیری داشته است .عالوه بر این افزوده شدن  4کشور آرژانتین ،برزیل،
تونس و آلمان به جمع استفادهکنندگان از محصوالت تولیدی این استان به روند توسعه
صادرات آن کمک شایانی نموده است؛ اما بههرحال وجود مسائلی از قبیل هزینههای باالی
نگهداری و تعمیرات ،دریافت بهموقع مواد اولیه باکیفیت از سوی تأمینکنندگان ،ارتباط
نهچندان قوی بین زنجیرههای تأمین ،درک و نگرش کارکنان برای تغییر ،نوآوری و
هماهنگی و ...طی تحقیق بهعملآمده از این صنایع ،چالشهای بزرگی برای آنها به وجود
آورده که این امر تسریع دستیابی به مزیت رقابتی را مشکل میکند؛ بنابراین پژوهش حاضر
سعی دارد با بررسی عملکرد عملیاتی شرکتهای تولیدی استان گلستان و شیوههای مؤثر
در دستیابی به آن ،در بهبود توسعه فعالیتهای صادراتی این استان کمک نماید.
1. Wong & Lee
2.https://golestanp.ir/news/akhbaredarat/54342-97.html
3. https://gol.mimt.gov.ir/fa/page/
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مبانی نظری تحقیق
نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر ()TPM
 TPMیک تکنیک بسیار تأثیرگذار است که در هسته «مدیریت عملیات» قرار دارد و
هدف آن ارتقای فرهنگی است که در آن اپراتورها مالکیت خود را در خصوص
ماشینآالت توسعه میدهند ،اطالعات بیشتری در مورد آنها میآموزند و در فرایند انجام
کار ماهر میشوند (سینگ و سینگ .)4102 ،0سیستم  TPMمعموالً مربوط به اقدامات
نگهداری از قبیل تعمیر ،تعویض ،تعمیرات اساسی ،بازرسی ،سرویس ،تنظیم ،آزمایش،
اندازهگیری و تشخیص خطاها است تا از بروز هرگونه خرابی که منجر به وقفه در عملیات
تولید شود جلوگیری کند (بصری 4و همکاران .)4107 ،با پیشرفت تکنولوژی در طی
سالها ،استراتژیهای مختلف نگهداری که شامل نگهداری و تعمیر مبتنی بر شرایط،
نگهداری و تعمیر پیشبینی ،نگهداری و تعمیر از راه دور ،نگهداری و تعمیر پیشگیرانه،
نگهداری و تعمیر الکترونیکی و غیره است تکامل یافتهاند (بوتانی 3و همکاران4104 ،؛
کومار 4و همکاران ،)4104 ،بااینحال محور اصلی برنامه  TPMیعنی ازبینبردن کامل
«شش تلفات عمده تجهیزات» یعنی خرابی تجهیزات ،بیکاری و توقفهای جزئی ،زمان
تنظیم ،نقص در فرایند و بازده پایین و سرعت پایین همچنان ثابت باقیمانده است .هشت
رکن  TPMدر انجام بهبود عملکرد عبارتاند از :نگهداری و تعمیر خودکار ،کیفیت
نگهداری و تعمیر ،آموزش و یادگیری ،نگهداری متمرکز ،نگهداری و تعمیر
برنامهریزیشده ،اداره  ،TPMمدیریت توسعه و ایمنی ،بهداشت و محیط است (ساهو،
4102؛ سینگ و سینگ )4102 ،که در این مطالعه سه رکن اول آن را در بررسیهای خود
موردتوجه قرار داده است .

1. Singh & Singh
2. Basri
3. Bottani
4. Kumar
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مدیریت کیفیت جامع ()TQM
 TQMبهعنوان یک فلسفه و اصول راهنما بر ادغام کلیه سطوح عملکردهای سازمانی،
بهبود مستمر ،تولید محصوالت و خدمات باکیفیت ،رضایت مشتری و اندازهگیری عملکرد
تأکید دارد (کور 0و همکاران .)4108 ،این اصول ،اقدامات اساسی را پیشنهاد میدهند که
با تعدادی از تکنیکها و شیوهها میتواند اجرا شوند (شارما و مودگیل .)4102 ،معرفی
شیوههای  TQMدر یک سازمان تعهدی طوالنیمدت است و نیاز به برنامهریزی ،زمان و
تالش دارد .ابعاد مورداستفاده در این مطالعه برای عملیاتی کردن  TQMعبارتاند از:
پشتیبانی مدیریت عالی (شامل رهبری ،پشتیبانی و تعهد مدیریت) ،مشتریمداری (شامل
رضایت و جهتگیری مشتری) ،توانمندسازی و مشارکت کارکنان ،مدیریت تحقیق و
توسعه ،مدیریت تکنولوژی ،نوآوری محصول و کیفیت محصول .این عوامل توسط چندین
مطالعه مشهور اخیر (آدم و وردی4141 ،4؛ شارما و موگیل4102 ،؛ باجاج 3و همکاران،
4108؛ مودگیل و شارما؛ 4101؛ آل منصوری4101 ،؛ طالب و همکاران )4101 ،شناسایی و
مورداستفاده قرار گرفتهاند .سه عامل ،یعنی تعهد مدیریت عالی ،مشارکت کارکنان و
مشتریمداری ،در مقایسه با سایر روشها کاربرد بیشتری پیدا کردهاند ،زیرا تعهد مدیریت
عالی ،مشارکت کارکنان و مشتریمداری مهمترین عوامل اجرای موفقیتآمیز TQM

هستند (کور و همکاران .)4108 ،عالوهبر این ،مدیریت عالی میتواند بهعنوان پایهای برای
ادامه کار در نظر گرفته شود زیرا جهت ،امکانات ،رهنمودها و بازخورد را برای کارکنان و
همچنین مشتریان جهت دستیابی به اهداف سازمانی در بهبود مستمر کیفیت محصوالت و
خدمات فراهم میکند (سینگ و سوشیل R&D .)4103 ،4یکی دیگر از مهمترین شیوههای
 TQMمیباشد که در حال حاضر با چالش عمده بهرهوری روبرو است (شارما و مودگیل،
 .)4102بهرهوری مهمترین جنبه در عملکرد عملیاتی هر سازمان بشمار میآید (یاداو و
همکاران.)4108 ،
1. Kaur
2. Adem &Virdi
3. Bajaj
4. Singh and Sushil
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مدیریت زنجیره تأمین ()SCM
ضرورت همکاری مشترک سازمانها با تأمینکنندگان و مشتریان برای دستیابی به مزیت
رقابتی منجر به شکل گرفتن  SCMشد (کور .)4108 ،امروزه ،سازمانها با یکدیگر رقابت
نمیکنند بلکه با اعضای رقیب زنجیره تأمین خود رقابت میکنند (کزازی و همکاران،
0411؛ شارما و مودگیل4102 ،؛ ترونگ 0و همکاران .)4107 ،برای رقابت در بین
زنجیرههای تأمین ،داشتن بهترین روش یا شیوههایی که از کل زنجیره حمایت و ایجاد
ارزش کنند ،ضروری است (شارما و مودگیل .)4102 ،شیوههای  SCMشامل مجموعه
فعالیتهایی است که سازمان برای ارتقا مدیریت مؤثر زنجیره تأمین انجام میدهد (طالب و
همکاران .)4101 ،این شیوهها در مطالعه حاضر شامل؛ شیوههای خرید ،مدیریت
استراتژیک تأمینکننده (شامل روابط ،مشارکت ،همکاری و مدیریت کیفیت تأمینکننده)،
کیفیت اشتراکگذاری اطالعات و مدیریت موجودی کاال است .این شیوهها در مطالعات
تحقیقی محققانی چون شارما و مودگیل ( ،)4102ترونگ و همکاران ( ،)4107دابی و
علی )4105( 4بکار گرفته شده است .بااینحال ،استراتژیهای زنجیره تأمین ممکن است از
یک محیط تولید به محیط دیگر متفاوت باشد (شارما و مودگیل4102 ،؛ طالب و
همکاران .)4101،رابطه استراتژیک با تأمینکننده معیار مهمی در دستیابی به ارتباط
طوالنیمدت هم برای خریدار و هم برای تأمینکننده است .از طرفی کیفیت
اشتراکگذاری اطالعات به توانایی یک سازمان برای بهاشتراکگذاری اطالعات
استراتژیک در مورد فرایند و کیفیت خدمات با شرکای زنجیره تأمین خود به شیوهای مؤثر
و کارآمد اشاره دارد (شارما و مودگیل4102 ،؛ زو و لی )4141 ،3تا عدم قطعیت در محیط
کسبوکار را کاهش دهد (زو و لی .)4141 ،در قرن حاضر ،عوامل محیطی و اجتماعی
باعث شده فرایند خرید پیچیده و دشوارتر گردد .به همین دلیل ،امروزه خریداران هنگام
خرید عوامل دیگری اتالف مواد اولیه ،امنیت کارکنان و شیوههای خرید پایدار بهجز عامل
1. Truong
2. Dubey &Ali
3. Zhou & Li

 | 04نشریه علمی مطالعات مدیریت صنعتی| سال بیستم |شماره  | 56تابستان 0040

هزینه را در نظر بگیرند (شارما و مودگیل.)4102 ،

سازمان یادگیرنده ()LO
توسعه یک سازمان یادگیرنده 0با اجرای مدیریت کیفیت پشتیبانی میشود .این بیانیه توسط
بسیاری از مطالعات نظری و عملی نشاندادهشده است و تا حد زیادی توسط جامعه کیفیت
پذیرفته شده است (تورتورال و همکاران4102 ،؛ دراگومیر4107 ،4؛ الو 3و همکاران،
 .)4111امروزه ،سازمانها درخواستهای تحمیلشده توسط جامعه دانش را درک کرده و
بهشدت در ایجاد دانش در سطح سازمانی و فرایندهای نوآوری محصوالت و خدمات
سرمایهگذاری میکنند .باتوجه به این دیدگاه ،سازمان یادگیرنده «نوعی سازمان است که
همیشه قادر به تأمین ،نوآوری و یافتن ابزارهای مؤثرتری برای دستیابی به اهداف خود
است» (ماهاپاترو .)4101 ،4یادگیری سازمانی ،زمانی که بهصورت استراتژیک اعمال شود
و در برنامههای روزمره گنجانده شود میتواند بر دانش ،باورها و تغییرات رفتاری تأثیر
بگذارد و توانایی سازمانی را برای رشد و نوآوری افزایش دهد (دراگومیر.)4107 ،
سازمانها میتوانند از طریق دو مکانیزم یادگیری خود را ارتقا بخشند؛ یعنی تکرار
آزمونوخطا ،به این صورت که در آن دانش جدید از طریق آزمایش و تجربیات
انباشتهشده تولید میشود ،در حافظه سازمانی ذخیره شود و باعث بهبود عملکرد در موارد
مشابه بعدی شود (دسای .)4101 ،5یادگیری سازمانی 1مستقیماً با ویژگیهای متنی و
فرهنگی سازمان ارتباط دارد (تورتورال و همکاران .)4105 ،اعتماد بینفردی میتواند نقش
اساسی در یک سازمان یادگیرنده موفق داشته باشد ،انتشار دانش و تمایل به مشارکت در
ابتکارات مشترک را تقویت میکند که این عمل بهنوبه خود یادگیری مستمر را تقویت
میکند .حتی در جنبههای دیگر ،مانند گفتگوی آزاد ،پذیرش ریسک ،شناخت و پشتیبانی
1. Learning Organization
2. Dragomir
3.Love
4.Mahapatro
5. Desai
6. Organizational Learning
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از یادگیری ،آموزش و مدیریت دانش و تقویت شرایط یادگیری نیز ممکن است دیده
شود .در این مطالعه سازمان یادگیرنده به سطح فردی ،تیمی و سازمانی طبقهبندی شده
است .یادگیری در سطح سازمانی را نمیتوان بهعنوان یادگیری کلی افراد در نظر گرفت.
یک سازمان یادگیرنده به روشی سیستماتیک یاد میگیرد و خود را متحول میکند تا
یادگیری در سطوح مختلف ،یعنی تیمهای کاری و سازمانی فردی ،ایجاد شود (تورتورال و
همکاران.)4102 ،

پیشینه پژوهش
برخی از مطالعات قبلی که در جداول  0تا  4آمده ،ارتباط بین نگهداری و تعمیرات بهرهور
فراگیر ،مدیریت کیفیت جامع ،مدیریت زنجیره تأمین و سازمان یادگیرنده را بهصورت
مجزا برسی کردهاند ،این مطالعات نشان میدهند بهبود عملکرد سازمانی بخصوص عملکرد
عملیاتی در گرو پذیرش و پیادهسازی این مفاهیم توسط سازمانهای تولیدی است.
جدول  .0برخی مطالعات انجامگرفته در خصوص رابطه بین  TPMو TQM
نویسندگان 

اندازهگیریتأثیر TPMبر TQM

نتایج

زمینهمطالعاتی 

روشهای ( TPMبرای مثال؛ مشارکت اپراتورها بر نگهداری و تعمیر
خودکار ،آموزش اپراتورها برای مواقع لزوم ،ردیابی اطالعات برای دیدن
مودگیل و

نمودارهای مختلف شکست و میزان بهرهوری) ازنظر کاهش ضایعات و

شارما

محصوالت دارای نقص کمتر ،نقش زیادی در حفظ و توسعه کیفیت دارند.

()4101

بعالوه ،شیوههای  TPMتأثیر مستقیمی بر  ،R&Dمدیریت فناوری و

دارویی

نوآوری محصوالت دارد ،درحالیکه تأثیر کمتری را روی گزارش و کیفیت
اطالعات داشته است.
این مطالعه نشان داد اتخاذ رویکرد یکپارچه  TPM × TQMبرای بسیاری

تولیدی (مواد

از صنایع مفید است .شرکتهای مواد غذایی و آشامیدنی که رویکرد TPM

غذایی و

ساهو

 × TQMیکپارچه را انجام داده بودند ،باوجود متحمل شدن هزینه ،توانستند

نوشیدنی،

()4102

به تولید مؤثر ،در مقایسه با شرکتهای دیگر مثل نساجی که تنها بر TPM

منسوجات ،برق و

متمرکز بودند ،برسند.

الکترونیک)
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نویسندگان 
ساهو و یاداو
()4141

ادغام شیوههای کیفیت و نگهداری ( TPMو  )TQMدر سیستمهای
تولیدی هند عملکرد باالتری در تجارت آنها در مقایسه با زمانی که از
رویکردهای مستقل  TPMو  TQMاستفاده میکردند ،ارائه میدهد.

محصوالت
مهندسی

شیوههای تولید ناب ( TQM ،TPMو  )JITبهطور مستقیم به هم مرتبط

خلفاله و
لخال

اندازهگیریتأثیر TPMبر TQM

نتایج

زمینهمطالعاتی 

هستند .اجرای موفقیتآمیز  TPMمیتواند  JITو  TQMرا پشتیبانی کند،

0

اجرای موفقیتآمیز  TQMمیتواند  JITرا پشتیبانی کند و اجرای

()4140

تولیدی

موفقیتآمیز  JITنیز بهنوبه خود میتواند منجر به افزایش تولید چابک شود.

جدول  .2برخی مطالعات انجامگرفته در خصوص رابطه بین  TQMو SCM
نویسندگان 

اندازهگیریتأثیرTQMبر SCM

نتایج

زمینهمطالعاتی 

از بین شـاخصهای  TQMدر توسـعه زنجیره تأمین طراحی محصول
اهمیت بسزایی داشته است .به این خاطر که طراحی محصـول از مهمترین
شیخی و
حمزیی
()0324

عوامـل بازاریابـی محصـول بوده و مشـتریان در اولیـن برخـورد بـا خـودرو
بـه طراحـی آن توجـه میکنند .از مهمترین شاخصهای بعدی  TQMدر
توسعه زنجیره تأمین تقویـت و باالبـردن تعهـد اسـتراتژیک است ،چراکـه
تعهـد اسـتراتژیک بـرای کیفیت از اصـول پایـه و اساسـی آن محسـوب
میشود .درنهایت شاخص سوم  TQMمربوط به تقویـت قابلیـت

شـرکتهای
خودروسـازی
عضـو
بـورس اوراق
بهـادار

تأمینکننده است.
برای دستیابی به عملکرد بهتر ،سازمانها باید بر رابطه بین  TQMو SCM
تمرکز کند .با اجرای موازی هر دو سیستم میتوان به نتیجه دلخواه رسید.
آمر ()4108

این مطالعه نشان داد شیوههای رهبری ،برنامهریزی استراتژیک،

لجستیک

مشتریمداری و مدیریت منابع انسانی  TQMبا  SCMارتباط معنیداری
دارد.
روشهای ( SCMروابط استراتژیک تأمینکننده ،کیفیت و
اشتراکگذار ی اطالعات ،مدیریت خرید و مدیریت موجودی محصول)
شارما و

همافزایی روشهای ( TQMحمایت مدیریت عالی ،تمرکز روی مشتریان،

مودگیل

 ،R&Dکیفیت محصول و  )TPMرا ایجاد میکند تا حداکثر تأثیر را بر

()4102

عملکرد عملیاتی بگذارد؛ بنابراین روشهای  TQMباید با روشهای

دارویی

 SCMترکیب شوند .چراکه اقدامات زنجیره تأمین بهتنهایی تأثیر متوسطی
بر عملکرد عملیاتی دارد.
1. Khalfallah & Lakhal
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نویسندگان 

اندازهگیریتأثیرTQMبر SCM

نتایج

زمینهمطالعاتی 

شیوههای  SCسبز (لجستیک سبز ،طراحی محصول سبز ،سیستمهای سبز
اطالعات ،بازاریابی سبز ،حسابرسی و ارزیابی سبز ،ارزیابی چرخه عمر
آجیا بینگ

محصول ،گواهی زیستمحیطی ،بستهبندی سبز) تأثیر جزئی بر رشد بازار،

منسه 0و

فروش و سودآوری دارند .درحالیکه این شیوههای  SCبا تأثیر مثبتی که

شرکتهای

همکاران

بر پذیرش  TQMو  JITتوسط شرکتها میگذارند ،باعث ارتقای OP

تولیدی

()4141

و عملکرد تجاری شرکتها میشوند .این بدان معناست که تصمیم
شرکتها برای اتخاذ  TQMو  JITاساساً ناشی از تالش شرکتها برای
بهبود توانایی شیوههای  SCسبز در بهبود عملکرد است.

جدول  .9برخی مطالعات انجامگرفته در خصوص رابطه بین  TQMو سازمان یادگیرنده
نویسندگان 

اندازهگیریتأثیرTQMبرسازمانیادگیرنده 

نتایج

زمینهمطالعاتی 

TQMرابطه نزدیکی با یادگیری سازمانی دارد ،بنابراین میتوان اینگونه
اظهار کرد که یادگیری سازمانی یکی از محصوالت و ستادههای TQM
میباشد  .TQMبهمثابه عامل اصلی و توانا در شکلدهی فرهنگ یادگیری
کزازی و
شول ()0324

سپهوند و
عارف نژاد
()0323
تورتورال و
همکاران
()4102

سازمانی و حرکت به سمت تعالی کاربرد دارد .سازمانهایی که  TQMرا

شرکت مس

بهطور موفقیتآمیزی پیاده میکنند بهسادگی میتوانند فرهنگ پرورش
دانش مشترک را توسعه دهند.
 TQMنهتنها یک ابزار مدیریتی جهت ارتقاء و بهبود کیفیت است ،بلکه
میتواند با حمایت از فرهنگ بهاشتراکگذاری ،اعتماد و نوآوری باعث
ایجاد انگیزه در کارکنان بهمنظور افـزایش محصـوالت ،فرایندها و عملکرد

شرکت زمزم

نوآوری سازمانی شود.
تولیدکنندگان میتوانند با تقویت جنبههای فنی (روشهای  )TQMو
اجتماعی (سازمان یادگیرنده) به سطوح عملکرد برتر برسند.

شرکتهای
تولیدی

1. Agyabeng-Mensah
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جدول  .4برخی مطالعات انجامگرفته در خصوص ارتباط بین  TQM ،TPMو OP
اندازهگیریتأثیرارتباطTQM- OP،TPM-OPو

نتایج
نویسندگان 
 TPM- TQM- OP
برنامههای ساخت کالس جهانی مانند  TQMو  TPMارتباط تنگاتنگی

زمینهمطالعاتی 

دارند و بهصورت ترکیبی میتوانند به تقویت عملکرد بهتر کمک کنند.

سازمان تولیدی (مواد

ساهو

پیشرفت در پارامترهای عملکردی توسط رویکرد ترکیبی  TQMو

غذایی و نوشیدنی،

()4102

 TPMدر مرحله گذار و همچنین مراحل پیشرفته اجرا ،قابلتوجه بوده

منسوجات ،برق و

است.

الکترونیک)

این مطالعه اهمیت پیادهسازی روشهای  TQMرا برای بهبود نتایج
عملکرد عملیاتی نشان داده است .بهاینترتیب که از روشهای  TQMدر
آدم و وردی
()4141

نظر گرفتهشده در چارچوب نظری؛ مدیریت کیفیت تأمینکننده ،بهبود

شرکتهای تولیدی

مستمر و مدیریت فرایند تأثیر مثبت ،مستقیم و قابلتوجهی بر عملکرد

دارنده گواهی ISO

عملیاتی داشته است .بااینحال ،سایر اقدامات  ،TQMمانند پشتیبانی

9001:2008

مدیریت عالی و توانمندسازی کارکنان و آموزش و یادگیری تأثیر ناچیزی
بر عملکرد عملیاتی داشته است.
با شناسایی دو گروه عامل توانمندساز  .0 ،TQMبعد انسانی (محیط کار،
حمایت مدیریت ارشد ،توانمندسازی ،مشارکت کارکنان ،مدیریت روابط،
اشتراک اطالعات ،مسئولیتپذیری حامیان مالی) و  .4عملکردی (مدیریت
دو 0و

کیفیت استراتژیک ،ابزارها و متدهای کیفیت ،استفاده از فناوری ،کیفیت

همکاران

خدمات ،هزینه کیفیت ،بهبود مستمر ،نوآوری) نشان دادند شرکتها بسته

()4141

به قابلیتهایشان ابزارهای مناسبی را انتخاب کنند .هر دو عامل توانمندساز

شرکتهای قهوه

 TQMتأثیر مثبتی بر عملکرد اجتماعی شرکتهای ویتنامی دارند و
دراینبین تأثیر عوامل انسانی  TQMبر عملکرد اجتماعی شرکتها
قابلتوجه است.
 TPMو  TQMتأثیر مشابهی بر روی کلیه پارامترهای عملکرد عملیاتی
ساهو و یاداو

دارند .مفهوم  TQMمشابه عملکرد  TPMاست  -که هدف نهایی

()4141

رضایت مشتری است؛ بنابراین ،بهبود در پارامترهای عملکرد عملیاتی برای

محصوالت مهندسی

شرکتهای پذیرنده  TPMهمانند شرکتهای پذیرنده  TQMاست.

1. Do
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فرضیههای پژوهش
نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر و مدیریت کیفیت جامع
 TPMبهعنوان یک رویکرد نوآورانه برای نگهداری ماشینآالت ایجاد شده است که
مکمل  ،TQMتولید به هنگام ( ،)JITمشارکت کل کارکنان ،بهبود مداوم عملکرد و سایر
روشهای تولید در کالس جهانی است (ویکراماسینگ و پررا4101 ،0؛ سینگ و سینگ،
 .)4102هدف  TQMبهبود فرایندهای مدیریتی ،محصوالت و فعالیتهای مدیریتی است و
به این بستگی دارد که یک شرکت چه نوع محصوالت یا خدماتی را ارائه میدهد
(مودگیل و شارما .)4101 ،درحالیکه  TPMاصوالً بر بهبود امکانات تولید ،ماشینآالت و
تجهیزات تأکید دارد (حبیدین و همکاران )4108 ،و با تمرکز بر کاهش ضرر به حداکثر
رساندن بهرهوری کمک میکند (مودگیل و شارما .)4101 ،بهطور خاص TPM ،بیشتر
روی سطح عملیاتی شرکت متمرکز است ،درحالیکه  TQMاغلب مربوط به سطح
استراتژیک است (ساهو4102 ،؛ مودگیل و شارما TQM)4101 ،و  TPMارتباط نزدیکی
باهم دارند ،زیرا هر دو یک سازمان را برای دستیابی به مزیت رقابتی سوق میدهند
(مودگیل و شارما4101 ،؛ سینگ و سینگ .)4102 ،عالوه بر این گفته میشود که TQM

تنها تأثیر محدودی بر عملکرد ماشینآالت دارد که بهطور مؤثر توسط  TPMمراقبت
میشود ،بنابراین برای ارتقا تأثیر گستردهتر بر اقدامات عملکردی TPM ،و  TQMباید
بهطور همزمان اعمال شوند (تورتورال .)4107 ،همه سازمانها در محیط امروز میخواهند
ازنظر کیفیت ،هزینه و تحویل جلوتر باشند .این مشخصات یک سازمان در سطح تولید
جهانی است .برای دستیابی به هدف تولید در کالس جهانی TQM ،افزایش کیفیت را با
بهبود کیفیت هدف قرار میدهد ،درحالیکه  TPMافزایش کارایی دستگاه و ایجاد سیستم
نگهداری و تعمیر را هدف قرار میدهد (ساهو4102 ،؛ سینگ و آهوجا)4105 ،4؛ بنابراین،
بسیاری از بنگاههای تولیدی برای دستیابی به اثرات همافزایی ،اجرای همزمان این
برنامههای بهبود را در نظر میگیرند TPM .باعث میشود که نگهداری و تعمیر بهعنوان
1.Wickramasinghe & Perera
2. Singh & Ahuja
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یک بخش ضروری و مهم از مشاغل موردتوجه قرار گیرد ،درحالیکه  TQMمیتواند
محصول باکیفیت بهبودیافتهای را برای بهبود کارایی شرکت ایجاد کند (ساهو.)4102 ،
چندین تالش تحقیقاتی نشان میدهند  TPMو  TQMارتباط زیادی با هم دارند (جدول
 .)0فرض بر این است که اجرای متمرکز بر  TPMبه همان اندازه که بر روی TQM

متمرکز است ،یک پیشرفت مؤثر باشد ،زیرا هر دو بر بهبود مستمر و تدریجی فرآیندهای
تجاری تمرکز دارند .ازاینرو ،فرضیه یک بهصورت زیر فرموله میشود:
فرضیه اول ،شیوههای نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر ارتباط مثبت و معناداری با
شیوههای مدیریت کیفیت جامع دارد .
مدیریت کیفیت جامع و مدیریت زنجیرهتأمین 
نتایج مطالعات قبلی نشان میدهد بین مدیریت کیفیت و  SCMرابطه وجود دارد .برخی از
این مطالعات اخیر در جدول  4آمده است TQM.بهعنوان یک جز اصلی  ،SCMدر نظر
گرفته شده است (آمر .)4108 ،هدف مشترک و نهایی  TQMو « SCMرضایت مشتری»
است (شارما و مودگیل4102 ،؛ کور و همکاران ،)4108 ،ادغام این دو مقوله سطح رضایت
مشتری را بهطور مؤثرتری افزایش میدهند .بعالوه ،تأثیر بر عملکرد زنجیره تأمین از طریق
اصول  QMو استقرار مفاهیم بهبود مستمر در شبکه زنجیره تأمین به دست میآید (کور و
همکاران TQM .)4108 ،بخشی جداییناپذیر از ایجاد کیفیت پایدار در محصوالت و
خدمات در سراسر زنجیره تأمین است .پذیرش  TQMبه افزایش گردش موجودی کاال،
کاهش هزینههای لجستیک کمک میکند ،همچنین به شرکتها کمک میکند تا تحویل
بهموقع را تضمین کنند ،عالوه بر این همکاری نزدیک با تأمینکنندگان و تبادل اطالعات
را از طریق فناوری اطالعات ارتقا میبخشد .این ابعاد متعلق به  SCMاست (شارما و
مودگیل .)4102 ،شیوههای  TQMاز قبیل  R&Dو تکنولوژی تأثیرات مثبتی بر روی
عملکردهای زنجیره تأمین یک شرکت دارد (شارما و مودگیل4102 ،؛ تائی و جی،0
1. Thai & Jie

مدلسازی ساختاری بر مبنای مدیریت زنجیره تأمین دررابطهبا ...؛ خانی و همکاران | 66

4108؛ دابی و علی .)4105 ،بسیاری از تصمیمات بر اساس اطالعات واقعی تولیدشده از
طریق فرایندها به دست میآید .ازاینرو ،مدیریت اطالعات نیز به یک بخش مهم و حیاتی
از  TQMتبدیل شده است و بر تصمیمات زنجیره تأمین تأثیر میگذارند (شارما و مودگیل،
)4102؛ بنابراین فرضیه دوم به این صورت مطرح میشود:
فرضیه دوم ،شیوههای مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبتی بر روی شیوههای مدیریت زنجیره
تأمین دارند.

مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده
سازمان یادگیرنده برای مدیریت کیفیت مؤثر بسیار مهم است زیرا  TQMبه دانش باالتری
برای کارکنان شرکتکننده در بهبود فرایندهای کیفیت نیاز دارد (تورتورال و همکاران،
4102؛ دراگومیر .)4107 ،پیادهسازی  TQMدر ایجاد محیطی که کارکنان توانمند
میشوند تا مشکالت را شناسایی و حل کنند ،اقدامی عالی است ،چراکه آنها را درگیر و
متعهد به تضمین کیفیت میکند (تورتورال و همکاران .)4102 ،اتخاذ رویکرد مدیریتی،
مانند  ،TQMاحتماالً باعث یادگیری مهارتها و مفاهیم جدیدی میشود که ممکن است
نیازهای استراتژیک سازمان را برآورده کنند .سازمان یادگیرنده سازمانی است که میتواند
از طریق روشها و تکنیکهای خاص  ،TQMچشمانداز وسیعی در مورد مشکالت کیفیت
ارائه دهد .این دلیل اتصال مدیریت کیفیت به سازمانهای یادگیرنده است ،زیرا
سازمانهای یادگیرنده میدانند که چگونه میتوانند سرمایه فکری خود را برای اجرای
بهبود مستمر کیفیت و افزایش ظرفیت نوآوری مدیریت کنند .باید گفت که بحثهای
زیادی دراینباره انجام شده است .حتی دمینگ در مطالعات خود بر نقش مهم  LOدر
توسعه سیاستهای کیفی تأکید داشته است (دراگومیر)4107 ،؛ بنابراین با این استدالل
فرضیه سوم بهصورت زیر مطرح میشود:
فرضیه سوم ،شیوههای مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبتی بر روی شیوههای سازمان
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یادگیرنده دارند.

نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر و مدیریت کیفیت جامع و عملکرد عملیاتی
 TPMباهدف بهبود مستمر کیفیت محصول و همچنین بهرهوری عملیاتی و اطمینان از
ظرفیت یک رابطه همافزایی بین کلیه عملکردهای سازمانی ،بهویژه بین تولید و نگهداری
ایجاد میکند (حبیدین و همکاران .)4108 ،رویکرد  TPMبه شرکتها کمک میکند تا با
ایجاد تعادل بین نوسانات ظرفیت تولید ،تولید ضایعات و سطح باالتر از ظرفیت باعث بهبود
تعمیر و نگهداری تجهیزات و درنتیجه عملکرد عملیاتی میشود و درعینحال حداقل
خرابی یا توقف را به وجود میآورد (مودگیل و شارما .)4101 ،عملکرد عملیاتی ( )OPبه
کیفیت ،هزینه ،بهرهوری و نتایج تحویل یک سازمان اشاره دارد (کایناک .)4113 ،0به
همین ترتیب ،هایزر 4و همکاران ( OP )4118را توانایی شرکت در کاهش هزینههای
مدیریت عملیاتی ،زمان سفارش ،زمان شروع تا پایان فرایند تولید (لید تایم) ،بهبود
اثربخشی استفاده از مواد اولیه و ظرفیت توزیع عنوان کردهاند OP .برای شرکتها معنای
مهمی دارد ،چراکه با بهبود اثربخشی فعالیتهای تولیدی و ایجاد محصوالت و خدمات با
کیفیت رضایت مشتری را در مدتزمان کوتاه افزایش میدهد و منجر به افزایش درآمد و
سود شرکتها میشود (کایناک4113 ،؛ لئو 3و همکاران4141 ،؛ کزازی و همکاران،
.)0411
اکثر مطالعات قبلی در زمینه شیوههای  TQMو عملکرد عملیاتی ادعا کردهاند که
 TQMشرکتها را قادر میسازد تا عملکرد عملیاتی بهتری را ازنظر کیفیت ،هزینه،
بهرهوری ،انعطافپذیری و زمان تحویل داشته باشند (آدم و وردی4141 ،؛ شارما و
مودگیل4101 ،4102 ،؛ ترونگ 4و همکاران TPM .)4104 ،در سطح عملیاتی سازمان
متمرکز است ،درحالیکه  TQMدر سطح استراتژیکی (مودگیل و شارما .)4101 ،هرچند
1. Kaynak
2. Heizer
3. Liu
4. Truong
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انگیزه و اهداف آنها باعث شده است که این دو مفهوم بهصورت متمایز و جداگانه ارائه
شوند ،اما کوتهبینانه است که آنها را بیارتباط بدانیم (ساهو .)4102 ،مفهوم نقص صفر
 TQMدر  TPMبرای کنترل تجهیزات بکار میرود .این بدان معناست که تجهیزات نباید
هیچگونه محصول معیوب تولید کنند .هدف  TQMکاهش تغییر در فرایندها و درنتیجه
کاهش تعداد نقص در محصوالت تولیدی است ،از طرفی  TPMبر نگهداری و تعمیر
قابلاعتماد تجهیزات و کاهش تغییرات فرایند تجهیزات متمرکز شده است (ساهو4102 ،؛
مودگیل و شارما4101 ،؛ سینگ و آهوجا ،)4104 ،درنتیجه  TPMبرای دستیابی به عملکرد
عملیاتی باید تأثیر خود را بر  TQMبگذارد (ساهو4102 ،؛ مودگیل و شارما)4101 ،؛
بنابراین ،باتوجه به استداللهای انجامگرفته در خصوص ارتباط بین  TQM ،TPMو OP

فرضیههای زیر ارائه میگردند:
فرضیه چهارم ،شیوههای نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر تأثیر مثبتی بر عملکرد
عملیاتی شرکت دارند.
فرضیه پنجم ،شیوههای مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی شرکت
دارند.
فرضیه ششم ،مدیریت کیفیت جامع در رابطه میان نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر و
عملکرد عملیاتی نقش میانجی ایفا میکند.

مدیریت کیفیت جامع و مدیریت زنجیره تأمین و عملکرد عملیاتی
مطالعات نشان میدهند بین  TQMو  SCMارتباط مستقیمی وجود دارد (شارما و موگیل،
4102؛ آمر4108 ،؛ آتیا4101 ،؛ شیخی و حمزیی .)0324 ،آمر ( )4108اظهار داشت برای
دستیابی به عملکرد بهتر ،سازمانها باید بر رابطه بین  TQMو  SCMتمرکز کند ،چراکه با
اجرای موازی هر دو سیستم میتوانند به نتیجه دلخواه برسند .مشارکت مدیریت عالی،
مشارکت مدیریت تأمینکننده و مشتریمداری و اطالعات رویکردهایی هستند که ادغام
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این دو رویکرد را مفهومبندی میکنند .در زمینه زنجیره تأمین ،مسئله استراتژیک ،پایداری
آن است که بدون حمایت و تعهد مدیریت عالی نمیتوان به آن رسید .برای اطمینان از
کیفیت محصول نهایی ،ضروری است که همه نهادهای موجود در  SCهدف مشترکی
برای کیفیت داشته باشند ،بنابراین کیفیت حاصل از تأمینکننده مهم است زیرا در محصول
نهایی منعکس میشود .مشتری نهایی تنها منبع درآمد کل  SCاست ،بنابراین کل اعضای
 SCباید به نیاز مشتری توجه داشته باشند و باید پاسخگوی تغییر خواستههای مشتری باشند
و رضایت مشتری را برای پیشرفت زنجیره بسنجند .برای بهبود هماهنگی زنجیره تأمین و
کیفیت محصول ،بنگاههای تولیدی معموالً تقاضا میکنند که شرکای زنجیره تأمین خود
مانند پیمانکاران فرعی یا تأمینکنندگان فرایندهای مشترکی را که اغلب به اشتراک
اطالعات نیاز دارند ،اجرا کنند .اشتراک اطالعات در کاهش هزینههای زنجیره تأمین و
دستیابی به مزیت رقابتی قابلتوجه است (کور .)4108 ،شارما و مودگیل ( )4102در مطالعه
خود به این نتیجه رسیدند ،شیوههای  SCMهمافزایی شیوههای  TQMرا ایجاد میکند تا
حداکثر تأثیر را بر عملکرد عملیاتی بگذارد؛ بنابراین روشهای  TQMباید با روشهای
 SCMترکیب شوند .چراکه اقدامات زنجیره تأمین بهتنهایی تأثیر متوسطی بر عملکرد
عملیاتی دارد SCM .به شرکتها کمک میکند تا با داشتن یک شبکه یکپارچه از
تولیدکنندگان ،تأمینکنندگان  /فروشندگان و انبارها ،محصوالت را در زمان مناسب و در
مکان مناسب تولید کنند .از طرفی تأثیر بر عملکرد زنجیره تأمین از طریق اصول  QMو
استقرار مفاهیم بهبود مستمر در شبکه زنجیره تأمین به دست میآید (کور و همکاران،
4108؛ آتیا)4101 ،؛ بنابراین ،باتوجه به استداللهای انجامگرفته در خصوص ارتباط بین
 TQM ،SCMو  OPفرضیههای زیر ارائه میگردند:
فرضیه هفتم ،شیوههای مدیریت زنجیره تأمین تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی شرکت
دارند.
فرضیه هشتم ،مدیریت زنجیره تأمین در رابطه میان نگهداری و تعمیرات بهرهور فراگیر و

مدلسازی ساختاری بر مبنای مدیریت زنجیره تأمین دررابطهبا ...؛ خانی و همکاران | 64

عملکرد عملیاتی نقش میانجی ایفا میکند.

مدیریت کیفیت جامع و یادگیری سازمانی و عملکرد عملیاتی
لوتانز 0و همکاران ( )0225اهمیت  TQMرا در روند تغییر سازمانها به رسمیت شناختهاند،
آنها پیشنهاد کردند سازمانها اگر بخواهند با محیط خود سازگار شوند و در آینده
عملکرد خود را بهبود ببخشند ،باید فراتر از  TQMبروند و مفهوم یادگیری سازمانی را
بپذیرند (الو و همکاران .)4111 ،پذیرش کیفیت  TQMاولین قدم برای تبدیلشدن به
سازمان یادگیری است (محمود و همکاران .)4105 ،پیادهسازی  TQMدر ایجاد محیطی
که کارکنان را قادر به شناسایی و حل مشکالت میکند بسیار برتر است تا اینکه آنها را
درگیر و متعهد به تضمین کیفیت کند (اییر 4و همکاران )4103 ،در  ،TQMکارکنان
عملکرد عملیاتی خود را محاسبه میکنند و برای یافتن راههایی برای بهبود آن تقویت
میشوند (گرین 3و همکاران)4102 ،؛ بنابراین میتوان انتظار داشت که اجرای صحیح
شیوههای کیفی باعث توسعه اقدامات ابتکاری در جهت ایجاد یک سازمان یادگیرنده شود
(کافتزوپولوس 4و همکاران )4105 ،که این امر ممکن است نیازهای استراتژیک سازمان را
برآورده کند (سوسی 5و همکاران .)4101 ،تعداد کمی از مطالعات تجربی سعی در تبیین
عملکرد سازمانی از طریق مکانیزم مشترک  TQMو قابلیت یادگیری سازمانی دارند.
هونگ و همکاران ( )4100در مطالعه دریافتند ،در شرکتهای تایوانی با فناوری باال
 TQMارتباط مثبتی با یادگیری سازمانی دارد .یا در مطالعه محمود و همکاران ()4105
مشخص گردید توانایی یادگیری سازمانی مکانیسم توضیحی است که به درک رابطه
عملکرد و کیفیت  TQMکمک میکند .آکگول و همکارانش طی بررسی شرکتهای
ترکیه در فضای کسبوکار دریافتند توانایی یادگیری سازمانی و نوآوری رابطه بین TQM

و عملکرد مالی شرکت را واسطه میکند .همچنین چارچوب پیشنهادی ارائهشده جگروند
1. Luthans
2.Iyer
3.Green
4. Kafetzopoulos
5. Soosay
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و همکاران ( )0327به بررسی نقش میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه میان  TQMو
عملکرد سازمانی تأکید میکند .بااینحال تمام این مطالعات عملکرد رو بهصورت کلی در
نظر گرفتهاند .شناسایی مزایای ناشی از اجرای مشترک رویکردهای مدیریتی که هم
جنبههای فنی (بهعنوانمثال شیوههای مدیریت کیفیت کامل) و هم جنبههای اجتماعی
(بهعنوانمثال توسعه سازمان یادگیرنده) را متمرکز میکند ،با نشانههایی از تئوری
سیستمهای فنی  -اجتماعی مطابقت دارد (تورتوال و همکاران .)4102 ،تورتوال و همکاران
( )4102با بهرهگیری از تئوری سیستمهای فنی و اجتماعی ،استدالل کردند توسعه سازمان
یادگیرنده بر تأثیر اجرای  TQMبر عملکرد عملیاتی ،نقش مثبتی دارد؛ بنابراین در این
مطالعه باتکیهبر چارچوب مفهومی تورتوال و همکاران ( ،)4102فرضیههای زیر ارائه
میگردد:
فرضیه نهم،سازمان یادگیرنده تأثیر مثبتی بر عملکرد عملیاتی شرکت دارد .
فرضیه دهم ،سازمان یادگیرنده رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد عملیاتی را
میانجی میکند.
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شکل  .0مدل مفهومی اولیه پژوهش (مبتنی بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش)

روش تحقیق
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی محسوب میشود ،چراکه نتایج حاصل از آن می
تواند مدیران شرکتهای صادراتی استان گلستان را در دستیابی به عملکرد عملیاتی بهتر از
طریق نگهداری و تعمیر بهرهور فراگیر ،مدیریت کیفیت جامع ،مدیریت زنجیره تأمین و
تقویت یادگیری در سازمان خود ،یاری نماید و ازنظر تحلیل اطالعات یک پژوهش
توصیفی بشمار میآید ،از این لحاظ که پژوهشگران با مطالعه عمیق مبانی نظری و مطالعات
قبلی ،وضعیت موجود متغیرهای پژوهش را توصیف و با درک کلی از ارتباط بین این
متغیرها به تدوین فرضیه ها پرداخته و مدل مفهومی اولیه پژوهش را ارائه دادند .همچنین
برای تحلیل و بررسی فرضیههای مطرحشده پژوهش ،نویسندگان اقدام به توزیع پرسشنامه
الکترونیکی کردند ،بنابراین از نوع تحقیق پیمایشی نیز بشمار میآید .پرسشنامه بکار رفته
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شامل  81گویه که در جدول شماره  5به تفکیک هر متغیر همراه با منبع آن ذکر شده است.
بررسی روایی و پایایی ساختار پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی)CFA( 0
انجامگرفته و نتایج آن در بخش بعدی گزارش شده است.
جامعه آماری پژوهش متشکل از مدیران عالی ،میانی و عملیاتی آگاه نسبت به
موضوع موردبررسی شرکتهای صادراتی استان گلستان میباشند .میزان حجم نمونه برای
پژوهش حاضر با توجه به محاسبهگر حجم نمونه برای معادالت ساختاری از نرمافزار
 SAMPLE POWERاستفاده شده است .این نرمافزار با قدرت نگارش سناریوهای
مختلف برای حجم نمونه تحقیق ،محقق را در انتخاب بهترین سناریو برای حجم نمونه
آزمون پژوهش یاری میرساند .طبق این روش اندازه اثر برای آزمون مدل پژوهش ،مقدار
 ،1/02عکس خطای نوع دوم یا همان توان آزمون معادل  1/81درصد و درنهایت میزان
خطای نوع اول جهت دستیابی به بازه اطمینان  22درصد 1/15 ،در نظر گرفته شد که نتیجه
حداقل حجم نمونه  008نفر تعیین گردید .درنهایت پرسشنامه میان  081نفر از مدیران
عملیاتی ،میانی و ارشد بهعنوان نماینده صنایع صادراتی استان گلستان بهصورت تصادفی
ساده توزیع شد و تعداد  041پرسشنامه تکمیلشده برگشتی تحت پوشش تکنیک
مدلسازی معادالت ساختاری )SEM( 4مبتنیبر روش حداقل مربعاتجزیی )PLS( 3قرار
گرفت.
جدول  . 6تقسیمبندی سؤاالت پرسشنامه با درج کد سؤال
متغیرها 

مؤلفهها

سازمان ()W

سازمان یادگیرنده ()X

گروه ()V
فرد ()U

مدیریت کیفیت جامع ()H

پشتیبانی مدیریت ارشد ()A

منبع
تورتورال و همکاران
()4102
شارما و مودگیل

تعداد
سؤال 
1
4
1
4

1. Confirmatory Factor Analysis
2. Structural Equation Modeling
3. Partial Least Squares
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متغیرها 

مؤلفهها


منبع

مشتریمداری ()B

()4102

توانمندسازی و مشارکت کارکنان

5
3

()C

مودگیل و شارما

مدیریت تحقیق و توسعه ()D

()4101

3

کیفیت محصول ()E

آدم و وردی ()4141

5

نوآوری محصول ()F

4

مدیریت تکنولوژی ()G

4

مشارکت استراتژیک تأمینکننده

5

()I
مدیریت زنجیره تأمین ()O

تعداد
سؤال 

کیفیت بهاشتراکگذاری اطالعات
()J
مدیریت موجودی کاال ()M

شارما و مودگیل
()4102

شیوههای خرید ()N

4
4
5

شارما و مودگیل
()4102
عملکرد عملیاتی ()P

-

آدم و وردی ()4141

1

حبیبدین ()4108
تورتورال و همکاران
()4102

نگهداری و تعمیر خودکار ()Q
نگهداری و تعمیر بهرهور فراگیر

کیفیت نگهداری و تعمیر ()R

()T

آموزش و یادگیری ()S

4
حبیبدین ()4108

4
4

یافتهها
تحلیل عاملی تأییدی ()CFA
 CFAیکی از فنون قدرتمند آماری است که به بررسی روابط بین متغیرهای آشکار
(سؤاالت) و متغیرهای پنهان میپردازد .روش  CFAدر  SEMهم در روشهای مؤلفه حور
(حداقل مربعات جزئی یا همان  )PLSو هم روشهای کواریانسمحور (همان روش لیزرل)
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قابل برآورد است .مهمترین کاربرد روش  CFAبررسی ساختار پرسشنامه ازلحاظ روایی
است (محسنین و اسفندیانی .)0323 ،برای پژوهش حاضر روش  CFAبا استفاده از روش
 PLSموردبررسی قرار گرفته است ،چراکه روش  PLSبه تعداد نمونه کم حساس نیست و
در حجم نمونههای پایین نیز انجام میگیرد ،عالوه بر این برای دادههایی با توزیع غیرنرمال
یا با توزیع نامعلوم کاربردی است .در روش  PLSبا کمک نرمافزار  Smart PLSبهراحتی
میتوان با استفاده از نتایج شاخصهای آلفای کرونباخ ( )CAو پایایی ترکیبی)CR( 0
پایایی پرسشنامه بکار رفته را موردسنجش قرارداد.

روایی
شاخصهایی که در تکنیک  CFAبه بررسی روایی همگرا بکار میروند عبارتاند از-0 :
شاخص بارعاملی ( ،)λحداقل مقدار قابلقبول برای این شاخص  1/5بوده و معناداری آن
(آماره  )tدر سطح اطمینان  %25باید از  0/21بیشتر گردد (هومن .)0321 ،برقراری این
شرط نشان میدهد واریانس بین متغیر پنهان و شاخصهای آن (سؤاالت) از واریانس
خطای اندازهگیری آن متغیر پنهان بیشتر بوده و روایی مورد تأیید است .نتایج بارهای عاملی
بهدستآمده در شکلهای  4و  3مشخص میکند روایی همگرا بر اساس شاخص بارعاملی
مورد تأیید است -4 .شاخص میانگین واریانس استخراجشده ،)AVE( 4حداقل مقدار
قابلقبول برای این شاخص  1/5است (هایر 3و همکاران .)4100 ،نتایج مربوط به روایی
همگرا بر اساس شاخص  AVEکه در جدول  1آمده ،گویای روایی همگرای باالی مدل
پژوهش است.
جدول  .5نتایج شاخص  -AVEروایی همگرا
متغیرها 

 AVE

سازمان یادگیرنده ()X

1/787

مؤلفهها

سازمان ()W

 AVE
1/148

گروه ()V

1/104

فرد ()U

1/734

1. Composite Reliability
2. Average Variance Extracted
3. Hair
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متغیرها 

 AVE

مدیریت کیفیت جامع ()H

1/702

مدیریت زنجیره تأمین ()O

1/711

عملکرد عملیاتی ()P

1/152

نگهداری و تعمیر بهرهور فراگیر ()T

1/187

مؤلفهها

پشتیبانی مدیریت ارشد ()A

 AVE
1/137

مشتریمداری ()B

1/522

توانمندسازی و مشارکت کارکنان ()C

1/174

مدیریت تحقیق و توسعه ()D

1/574

کیفیت محصول ()E

1/517

نوآوری محصول ()F

1/584

مدیریت تکنولوژی ()G

1/741

مشارکت استراتژیک تأمینکننده ()I

1/135

کیفیت بهاشتراکگذاری اطالعات ()J

1/181

مدیریت موجودی کاال ()M

1/742

شیوههای خرید ()N

1/721

-

-

نگهداری و تعمیر خودکار ()Q

1/815

کیفیت نگهداری و تعمیر ()R

1/740

آموزش و یادگیری ()S

1/184

برای روایی واگرا نیز از شاخص فورنل و الرکر )0280( 0استفاده شده است .در روش
فورنل و الرکر ،شرط قبولی روایی واگرایی این است که جذر  AVEیک متغیر پنهان
(اعداد روی قطر اصلی) از مقدار همبستگی این متغیر نسبت به سایر متغیرها بیشتر باشد.
بهعنوانمثال ،جذر  AVEبرای متغیر مدیریت زنجیره تأمین برابر با  1/837بوده که از
همبستگی این متغیر نسبت به متغیرهای دیگر بیشتر است (جدول )7
جدول  .7روایی واگرا بر اساس شاخص فورنل و الرکر
 X W V U T S  R Q P O  N M  J  I  H  G  F E D  C  A  B

1/728

1/571

1/114

1/184

1/573

1/540

1/781

1/535

1/514

1/553

1/548

1/111

1/503

1/485

1/420

1/540

1/581

1/440

1/484

1/510

1/774

1/137

1/704

1/111

1/715

1/741

1/157

1/717

1/107

1/143

1/577

1/518

1/158

1/583

1/524

1/551

1/510

1/154

1/514

1/540

1/512

1/587

A

1/544

B

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

1/758

1/184

1/574

1/575

1/744

1/515

1/148

1/574

1/553

1/132

1/572

1/555

1/501

1/575

1/148

1/551

1/118

1/113

1/753

1/744

1/187

1/177

1/153

1/181

1/130

1/147

1/741

1/153

1/143

1/121

1/183

1/744

1/148

1/574

1/571

1/711

1/742

1/155

1/131

1/118

1/142

1/131

1/712

1/531

1/114

1/553

1/532

1/147

1/515

1/501

1/548

1/814

1/841

1/754

1/742

1/123

1/132

1/771

1/514

1/151

1/558

1/521

1/187

1/531

1/515

1/411

1/848

1/750

1/772

1/744

1/708

1/844

1/180

1/705

1/111

1/185

1/788

1/131

1/144

1/101

1/727

1/724

1/121

1/185

1/774

1/587

1/170

1/554

1/538

1/171

1/531

1/500

1/422

1/845

1/727

1/725

1/731

1/138

1/770

1/574

1/524

1/731

1/113

1/538

1/553

1/854

1/845

1/700

1/514

1/841

1/420

1/511

1/124

1/472

1/474

1/455

1/882

1/703

1/101

1/873

1/554

1/511

1/750

1/554

1/530

1/537

1/837

1/113

1/774

1/522

1/114

1/781

1/528

1/517

1/514

1/804

1/104

1/470

1/474

1/520

1/511

1/107

1/705

1/231

1/545

1/547

1/782

1/553

1/530

1/423

1/842

1/843

1/803

1/701

1/474

1/515

1/841

1/800

1/728

1/514

1/502

1/842

1/723

1/528

1/581

1/840

1/144

1/142

1/144

1/151

1/807

1/144

1/177

1/718

1/114

1/702

1/538

1/111

1/483

1/482

1/140

1/472

1/552

1/418

1/514

T

1/112

S

1/183

R

1/554

Q

1/571

P

1/700

O

1/585

N

1/145

M

1/535

J

1/105

I

1/151

H

1/742

G

1/525

F

1/147

E

1/701

D

1/747

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

1/784

1/711
1/815

1/857

1/133

1/134

1/711
1/758

V

1/811

U

W

1/887

X

پایائی
برای آزمون پایایی در اغلب پژوهشهای علمی از دو شاخص  CAو  CRبا حداقل مقدار
 1/7استفاده میشود .درواقع پایایی ترکیبی یا همان  CRجایگزینی برای  CAبوده که
پایایی سازهها را باتوجه به همبستگی سازههایشان با یکدیگر محاسبه میکند و ازاینجهت
نسبت به شاخص  CAبرتری دارد (هومن .)0321 ،نتایج جدول  8نشان میدهد تمام
متغیرهای پژوهش مقدار  CAو  CRبزرگتر از  1/7داشته که گویای پایائی باالی
پرسشنامه است.
جدول  .4نتایج پایایی پرسشنامه بر اساس شاخصهای  CAو CR
متغیرها 

CA

CR

سازمان یادگیرنده

1/244

1/234

مدیریت کیفیت جامع

1/248

1/254

مؤلفهها

سازمان

CR  CA
1/207 1/820

گروه

1/721

1/814

فرد

1/842

1/882

پشتیبانی مدیریت ارشد

1/801

1/875

مشتریمداری

1/833

1/884

توانمندسازی و مشارکت کارکنان

1/758

1/810

مدیریت تحقیق و توسعه

1/733

1/810

کیفیت محصول

1/817

1/817

نوآوری محصول

1/714

1/842

مدیریت تکنولوژی

1/711

1/847
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متغیرها 

CA

CR

مدیریت زنجیره تأمین

1/251

1/255

عملکرد عملیاتی

1/821

1/240

1/208

1/230

نگهداری و تعمیر بهرهور
فراگیر

مؤلفهها

مشارکت استراتژیک تأمینکننده

CR  CA
1/827 1/855

کیفیت بهاشتراکگذاری اطالعات

1/843

1/825

مدیریت موجودی کاال

1/875

1/205

شیوههای خرید

1/847

1/824

-

-

-

نگهداری و تعمیر خودکار

1/848

1/828

کیفیت نگهداری و تعمیر

1/871

1/204

آموزش و یادگیری

1/844

1/821

برازش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری
برای بررسی کیفیت مدل اندازهگیری از شاخص اشتراک با روایی متقاطع)Cv- Com( 0
بکار میرود .سه مقدار  1/05 ،1/14و  1/35شاخص  Cv- Comبه ترتیب کیفیت کم،
متوسط و زیاد را برای مدل اندازهگیری نشان میدهند .برای برازش مدل ساختاری میتوان
از شاخص ( R2ضریب تعیین) و شاخص  4Cv-Redبهره برد .مقادیر ( 1/02دامنه ضعیف)،
( 1/33دامنه متوسط) و ( 1/17دامنه قوی) برای شاخص  R2و سه مقدار  1/05 ،1/14و
 1/35به ترتیب کیفیت کم ،متوسط و زیاد برای شاخص  Cv-Redدر نظر گرفته شده است.
الزم به ذکر است شاخص  R2برای متغیرهای وابسته و میانجی و شاخص  Cv-Redتنها
برای متغیرهای وابسته بکار میرود (محسنین و اسفندیانی .)0323 ،همانطور که نتایج
جدول  2نشان میدهد مدل اندازهگیری و ساختاری پژوهش از کیفیت مطلوبی برخوردار
است.
جدول  .3برازش کیفیت مدل اندازهگیری و مدل ساختاری
متغیرها
سازمان یادگیرنده

Cv-Red  Cv-com
1/401
1/382

2

R
1/511

سازمان

1/488

1/421

1/842

گروه

1/358

1/440

1/731

1. CV-Communality
2. CV-Redundancy
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متغیرها
فرد

Cv-Red  Cv-com
1/324
1/328

R2
1/741

مدیریت کیفیت جامع

1/354

1/437

1/140

پشتیبانی مدیریت ارشد

1/388

1/311

1/437

مشتریمداری

1/324

1/434

1/102

توانمندسازی و مشارکت کارکنان

1/341

1/445

1/118

مدیریت تحقیق و توسعه

1/087

1/340

1/522

کیفیت محصول

1/355

1/407

1/787

نوآوری محصول

1/344

1/327

1/730

مدیریت تکنولوژی

1/345

1/373

1/183

مدیریت زنجیره تأمین

1/414

1/340

1/181

مشارکت استراتژیک تأمینکننده

1/438

1/454

1/715

کیفیت بهاشتراکگذاری اطالعات

1/441

1/550

1/815

مدیریت موجودی کاال

1/508

1/518

1/831

شیوههای خرید

1/447

1/484

1/833

عملکرد عملیاتی

1/511

1/312

1/103

نگهداری و تعمیر بهرهور فراگیر

1/445

-

-

نگهداری و تعمیر خودکار

1/458

1/321

1/144

کیفیت نگهداری و تعمیر

1/514

1/514

1/834

آموزش و یادگیری

1/448

1/531

1/831

نتایج آزمون فرضیهها
جدول  .01نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
ضریب

مدیریت کیفیت جامع  >-مدیریت زنجیره تأمین

1/844

نتیجه

آماره
t
31/474

p value

آزمون 

1/111

تأیید

مدیریت کیفیت جامع  >-عملکرد عملیاتی

1/433

4/538

1/104

تأیید

مدیریت کیفیت جامع  >-سازمان یادگیرنده

1/700

03/122

1/111

تأیید

مدیریت زنجیره تأمین  >-عملکرد عملیاتی

1/427

3/444

1/110

تأیید

1/788

44/010

1/111

تأیید

فرضیههایتحقیق 

نگهداری و تعمیر بهرهور فراگیر  >-مدیریت کیفیت
جامع

بتا 
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ضریب

نگهداری و تعمیر بهرهور فراگیر  >-عملکرد عملیاتی

-1/447

آماره
t
0/751

1/144

سازمان یادگیرنده  >-عملکرد عملیاتی

1/538

1/471

1/111

فرضیههایتحقیق 

بتا 

نتیجه

p value

آزمون 
رد
تأیید

شکل  -2مدل مفهومی پژوهش در حالت ضریب استاندارد
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شکل  -9مدل مفهومی پژوهش در حالت معناداری

آزمون اثر متغیر میانجی
آزمون سوبل 0جهت بررسی معنیداری متغیر میانجی در رابطه میان متغیر مستقل و وابسته
بکار میرود .بدین مفهوم که آیا اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق متغیر میانجی،
قابلتوجه است یا خیر؟ نحوه محاسبه آزمون سوبل بهصورت فرمول زیر مطرح میگردد:
= z-value
√

در فرمول باال  aضریب رگرسیونی رابطه میان متغیر مستقل و میانجی b ،ضریب رگرسیونی
رابطه میان متغیر میانجی و وابسته Sa ،خطای استاندارد رابطه میان متغیر مستقل و میانجی،
 Sbخطای استاندارد رابطه میان متغیر میانجی و وابسته است .اگر مقدار آماره آزمون سوبل
از مقدار  0/21بیشتر باشد نشاندهنده این است که فرض صفر ،در سطح خطای  1/15رد
شده و تأثیر میانجی دراینرابطه معنیدار است .طبق مدل مفهومی پژوهش متغیرهای
1. Sobel test

 | 44نشریه علمی مطالعات مدیریت صنعتی| سال بیستم |شماره  | 56تابستان 0040

مدیریت کیفیت جامع نقش میانجی بین نگهداری و تعمیر بهرهور فراگیر و عملکرد
عملیاتی ،مدیریت زنجیره تأمین بهعنوان متغیر میانجی بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد
عملیاتی ،سازمان یادگیرنده به عنوان نقش میانجی بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد
عملیاتی دارند .طبق نتیجه آزمون سوبل واقع در جدول  ،00اثر میانجی مدیریت کیفیت
جامع با آماره  ،4/505اثر میانجی مدیریت زنجیره تأمین با آماره  3/401و اثر میانجی
سازمان یادگیرنده با آماره  5/188مورد تأیید است.
جدول  .00نتایج آزمون سوبل
فرضیه 
نگهداری و تعمیر بهرهور فراگیر  >-مدیریت کیفیت

ضریب

خطای

رگرسیون  استاندارد  آزمون 
1/788

1/131

مدیریت کیفیت جامع  >-عملکرد عملیاتی

1/433

1/124

مدیریت کیفیت جامع  >-مدیریت زنجیره تأمین

1/844

1/147

مدیریت زنجیره تأمین  >-عملکرد عملیاتی

1/427

1/124

مدیریت کیفیت جامع  >-سازمان یادگیرنده

1/700

1/154

سازمان یادگیرنده  >-عملکرد عملیاتی

1/538

1/181

جامع

آماره

4/505

نتیجه
آزمون 
تأیید

3/401

تأیید

5/188

تأیید

بحث و نتیجهگیری
مطالعه حاضر با تحقیق در مورد اثبات ارتباط بین شیوههای نگهداری و تعمیر بهرهور
فراگیر ،مدیریت کیفیت جامع ،سازمان یادگیرنده و مدیریت زنجیره تأمین به ادبیات در
زمینه نقش این متغیرها در دستیابی به عملکرد عملیاتی کمک شایانی کرده است .در ادامه
با بررسی فرضیهها سعی گردیده برای شرکتهای صادراتی استان گلستان پیشنهادهای
کاربردی را جهت ارتقای عملکرد عملیاتی ارائه شود.
نتایج مدل ساختاری برای فرضیه اول پژوهش مشخص کرد ،شیوههای نگهداری و
تعمیر بهرهور فراگیر ارتباط مثبت و معناداری با شیوههای مدیریت کیفیت جامع دارد .این
بخش از نتیجه با مطالعات سینگ و آهوجا ( ،)4105مودگیل و شارما ( ،)4101ساهو
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( )4102و ساهو و یاداو ( )4141خلفاله و لخال ( )4140مطابقت دارد .برای مثال؛ ساهو
( )4102در مطالعه خود نشان داد ،شرکتهای تولیدی هند باوجود متحمل شدن هزینه،
توانستند به تولید مؤثر ،در مقایسه با شرکتهای دیگر که تنها بر  TPMمتمرکز بودند،
برسند .ماشینآالت پایه و ستون هر سازمان تولیدی است ،بنابراین نگهداری و تعمیرات از
آنها توسط سازمانهای تولدی امری اجتنابناپذیر بوده و اهمیت آن با افزایش پیچیدگی
محیطی افزایش مییابد .شیوههای  TPMبرای پژوهش حاضر شامل :نگهداری و تعمیر
خودکار ،کیفیت نگهداری و تعمیر و آموزش و یادگیری کارکنان این حوزه است که
نتایج شکلهای  4و  3نشان میدهند ارتباط مثبت و قوی بین  TPMو شیوههای آن برقرار
است .در مورد شیوههای  TQMنیز نتایج حاکی از آن است که بین  TQMو شیوههای آن،
یعنی مشتریمداری ،پشتیبانی مدیریت ارشد ،توانمندسازی و مشارکت کارکنان،R&D ،
کیفیت محصول ،نوآوری محصول و مدیریت تکنولوژی ارتباط و همبستگی مثبتی وجود
دارد .همانطور که مودگیل و شارما ( )4101تأکید داشتند ایجاد کیفیت در محصوالت
تولیدی بستگی به وجود ماشینآالت سالم و دارد .درواقع نگهداری و تعمیر یک استراتژی
بسیار مهم برای دستیابی به کیفیت ،مطابق با اجرای عملیات روان است؛ بنابراین برای
شرکتهای تولیدی پیشنهاد میگردد با ادغام شیوههای این دو مقوله یک استراتژی
ترکیبی را در محیط شرکت خود پیادهسازی نمایند.
در خصوص فرضیه دوم ،نتایج مدل ساختاری برای پژوهش نشان داد ،شیوههای
مدیریت کیفیت جامع تأثیر مثبتی بر روی شیوههای مدیریت زنجیره تأمین دارند .برخی از
مطالعات قبلی ارتباط مستقیم و مثبت  TQMو  SCMرا تأیید نموده و تأکید داشتند TQM

بهعنوان یک جز اصلی  ،SCMدر نظر گرفته میشود (آتیا4101 ،؛ شیخی و حمزیی،
0324؛ آمر4108 ،؛ شارما و مودگیل .)4102 ،جنبههایی مانند کیفیت در یک صنعت
تولیدی بسیار حیاتی است .عالوه بر این کیفیت محصوالت بر سبک زندگی مردم یک
جامعه تأثیر میگذارد؛ بنابراین سازمانهای تولیدی را وادار به استفاده از شیوههای SCM

میکند .شیوههای  SCMدر پژوهش حاضر شامل؛ مشارکت استراتژیک تأمینکننده،
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کیفیت بهاشتراکگذاری اطالعات ،مدیریت موجودی کاال و شیوههای خرید است .نتایج
مدل ساختاری نشان میدهد بین  SCMو این شیوهها ارتباط مثبتی وجود دارد؛ بنابراین
شیوههای  SCMقابلیت ایجاد همافزایی برای شیوههای  TQMدارند .برای مثال؛ کیفیت
مواد اولیه وابسته به وجود تأمینکنندگان باکیفیت ،صرفهجویی در هزینهها بستگی به
شیوههای درست خرید یا سفارش بهموقع به مدیریت موجودی بستگی دارد که همگی
اینها کیفیت کلی را برای شرکتها به ارمغان میآورند .چراکه هدف نهایی هر دو
دستیابی به رضایت مشتری است؛ بنابراین شرکتهای تولیدی ازآنجاییکه اولویت کاری
خود را برای رضایت هرچه بیشتر مشتریان تنظیم کردهاند باید بتوانند شیوههای TQM

موازی شیوههای  SCMاجرا نمایند ،چراکه اجرای اقدامات هرکدام بهصورت مستقل قطعاً
نتیجهای کمتری در خصوص عملکردشان به بار میآورد.
نتایج مدل ساختاری پشتیبانی و تأیید فرضیه سوم پژوهش مبنیبر تأثیر مثبت شیوههای
مدیریت کیفیت جامع بر روی شیوههای سازمان یادگیرنده را نشان میدهد .نتیجه این
بخش از پژوهش با مطالعات محققانی چون آکگون و همکاران ( ،)4105کزازی و شول
( ،)0324سپهوند و عارفنژاد ( ،)0324محمود و همکاران ( )4105و تورتورال و همکاران
( )4102همسو است .سازمانی که یادگیری را سرلوحه کار خود قرار میدهد میتواند از
طریق روشها و تکنیکهای خاص  ،TQMچشمانداز وسیعی در مورد مشکالت کیفیت
ارائه دهد .همانطور که محمود و همکاران ( )4105معتقد بودند پذیرش کیفیت TQM

اولین قدم برای تبدیلشدن به سازمان یادگیرنده است؛ بنابراین بر اساس یافتههای تجربی
پیشنهاد پژوهش حاضر توسعه ابعاد سازمان یادگیرنده (سازمانی ،فردی و گروهی) به هنگام
اتخاذ شیوههای  TQMدر محیط تولیدی برای توسعه درک و دانش کارکنان در راستای
دستیابی به عملکرد بهتر است.
در مورد فرضیههای چهارم و پنجم که به تأثیر مثبت نگهداری و تعمیر بهرهور فراگیر
و عملکرد عملیاتی و تأثیر مثبت مدیریت کیفیت جامع و عملکرد عملیاتی اشاره شده بود،
نتایج بهدستآمده معلوم میکند  TPMتأثیر مثبتی روی عملکرد عملیاتی نداشته است .در
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یک صنعت تولیدی ،عملکرد عملیاتی به کیفیت ،هزینه ،تحویل بهموقع و موجودیهای در
جریان ساخت بستگی دارد نه محصوالت معیوب تولیدشده در این فرایند .همانگونه که
ساهو ( ،)4102ساهو و یاداو ( )4141و مودگیل و شارما ( )4101در مطالعه خود به این
نتیجه رسیدند ،اجرای شیوههای  TPMبهصورت مستقل در شرکتهای تولیدی تأثیر
چندانی روی عملکرد عملیاتی ندارد و باید دو مقوله  TPMو  TQMباید همزمان بکار
گرفته شوند تا سطح قابل قبولی از عملکرد عملیاتی به دست آید و این دلیل محکمی است
تا ادعای نقش میانجی  TQMرا پذیرفت .همانطور که نتایج جدول  00نیز نشان میدهد
فرضیه ششم در خصوص نقش میانجی مدیریت کیفیت جامع بین نگهداری و تعمیر
بهرهور فراگیر و عملکرد عملیاتی پذیرفته شده است .نتایج گویای این است که شیوههای
 TQMتوانسته است تأثیر مثبتی روی عملکرد عملیاتی داشته باشد .همانطور که پال
( )4104نیز نشان داد شیوههای  TQMتأثیر قابلتوجهی بر عملکرد عملیاتی دارد.
درحالیکه آدم و وردی ( )4141دیدگاه متفاوتتری نسبت به این قضیه داشتهاند .آنها
معتقد بودند برخی از شیوههای  TQMمانند؛ مدیریت کیفیت تأمینکننده ،بهبود مستمر و
مدیریت فرایند تأثیر مثبت ،مستقیم و قابلتوجهی بر عملکرد عملیاتی داشته است اما
شیوههای دیگر مانند؛ پشتیبانی مدیریت عالی ،مشتریمداری ،مشارکت و توانمندسازی
کارکنان و آموزش و یادگیری تأثیر کمتری بر عملکرد عملیاتی داشتهاند.
در خصوص ارتباط بین شیوههای مدیریت زنجیره تأمین و تأثیر مثبت آنها بر
عملکرد عملیاتی ،نتایج حاکی از تأیید این فرضیه است .مطالعات قبلی بر ارتباط  SCMو
 TQMجهت دستیابی به عملکردی بهتر تأکید داشتند و معتقد بودند شرکتها این دو رو
نباید جدای از هم بدانند ،چراکه عملکرد در یک زنجیره تأمین بر پایه اصول  TQMبنا
شده است (شارما و مودگیل4102 ،؛ کور و همکاران4108 ،؛ آمر4108 ،؛ آتیا4101 ،؛
شیخی و حمزیی .)0324 ،همانگونه که نتایج جدول  00نیز حاکی از تأیید نقش میانجی
 SCMبین  TQMو عملکرد عملیاتی است ،بنابراین فرضیه نهم نیز قابلپذیرش است .هدف
نهایی هر دو یعنی  TQMو  SCMرضایت مشتری است و رضایت مشتری بر پایه تولید و
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تحویل بهموقع محصوالت حاصل میگردد که این نیز بسته به برقراری یک شبکه یکپارچه
از تولیدکنندگان ،تأمینکنندگان /فروشندگان و انبارها میباشد ،عملکرد عملیاتی نیز
وابسته به کیفیت و هزینه پایین و تحویل بهموقع میباشد ،بنابراین ضرورت دارد به یک
استراتژی ترکیبی پایبند بود.
درنهایت فرضیهای که مطرح شده بود مربوط به تأثیر مثبت سازمان یادگیرنده بر
عملکرد عملیاتی و نقش میانجی آن در ارتباط بین شیوههای مدیریت کیفیت جامع و
سازمان یادگیرنده است .نتایج معلوم کرد سازمانی که بهطور مستمر دانش و یادگیری را در
خود پرورش میدهد میتواند عملکرد عملیاتی را نیز ارتقا دهد .بسیاری از مطالعات قبلی
برای مثال ،تورتورال ( ،)4102جگروند و همکاران ( ،)0327محمود و همکاران ( )4105به
این نتیجه دستیافته بودند که اجرای صحیح شیوههای کیفی باعث توسعه اقدامات
ابتکاری در جهت ایجاد یک سازمان یادگیرنده شود و سازمانی که بخواهد به سطح باالیی
از عملکرد دست باید فراتر از  TQMبیندیشد و این یعنی سازمان خود را به سمت سازمان
یادگیرنده سوق دهد .برای مثال؛ هونگ و همکاران ( )4100در مطالعه خود به این نتیجه
رسیدند ،در شرکتهای تایوانی با فناوری باال  TQMارتباط مثبتی با یادگیری سازمانی
دارد؛ بنابراین مدیران ابتدا باید تالش خود را برای توسعه تواناییهای سازمان یادگیرنده در
سطح تیمی و سازمانی هدایت کنند و تأثیر اجرای مدیریت کیفیت جامع را بر عملکرد
عملیاتی تقویت کنند .بهعبارتدیگر ،رویکردهای بهبود عملکرد عملیاتی که کامالً عملی
یا فنی گرا هستند ،احتماالً نتایج بهتری ندارند.
مطالعه حاضر در سطح عملیاتی انجام گرفته است درحالیکه ،کل زنجیرهتأمین
متشکل از ذینفعان مختلف در سطوح مختلف است ،که زمینه تحقیقات آینده را ایجاد
میکند .تحقیقات آینده میتواند ابعادی مانند لجستیک ،هماهنگی بین نهادی (بهعنوانمثال
هماهنگی تولیدکننده -عمدهفروش و هماهنگی عمدهفروش -خردهفروش) را شامل شود.
در تحقیق حاضر وابستگی متقابل شیوههای زنجیرهتأمین ،شیوههای مدیریت کیفیت جامع و
شیوههای نگهداری و تعمیر بهرهور فراگیر بررسی نشده است و میتواند زمینه دیگری برای
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تحقیقات آینده باشد .شیوههای زنجیره تأمین بین سازمانی همچنین میتواند از منظر
گستردهای موردبررسی قرار گیرد که به تعیین رویکرد عملکرد عملیاتی بهینه کمک
میکند.
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