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چکیده
در مطالعات مختلفی تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوري با توجه به نقش 

تأمین، با توجه به اهمیت بحث زنجیره. میانجی یادگیري سازمانی مورد مطالعه واقع شده است
. باشدي بین سازمانی میسؤال اصلی این تحقیق بررسی رابطه این دو متغیر با توجه به یادگیر
همبستگی –پیمایشی ،هااین تحقیق از نظر هدف، کاربردي و از نظر نحوه گردآوري داده

تأمین شرکت زنجیرهجامعه آماري این پژوهش کارشناسان و مدیران فنی و غیر فنی. است
هاي رسشنامهها از پبه منظور جمع آوري داده. باشندنفر می220هاساپکو هستند که تعداد آن

خیمنز و همکاران -، عملکرد نوآوري خیمنز)1390(مدیریت کیفیت فراگیر مقیمی و رمضان 
در اختیار جامعه آماري قرار ) 2012(وانگ . جی.اریک تیو یادگیري بین سازمانی ) 2008(

. پرسشنامه به طور کامل توسط جامعه آماري تکمیل گردید202گرفت که در نهایت تعداد 
هاي پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی یابی پایایی گویهبراي ارز

براي ارزیابی روایی پرسشنامه دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا به کار گرفته . استفاده شد
همچنین . ها مورد تائید قرار گرفتها پایایی و روایی پرسشنامهبا توجه به مقادیر شاخص. شد

ن اعتبار سازه از تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد، با توجه به اینکه بار عاملی تمام براي تعیی
در این تحقیق جهت آزمون . نشان از روایی ابزار سنجش بودبه دست آمد؛5/0باالي ،هاگویه

، استفاده شد که LISRELافزار سازي معادالت ساختاري توسط نرممدل مفهومی تحقیق از مدل
نتایج تحقیق بیانگر این است که مدیریت کیفیت . از برازش مطلوب مدل بودنتایج حاکی

داري بر عملکرد نوآوري دارد و یادگیري بین سازمانی در این رابطه فراگیر تأثیر مثبت و معنی
.نقش میانجی دارد

، عملکرد نوآوري، یادگیري بین سازمانی، مدیریت کیفیت فراگیر:واژگان کلیدي
ن ساپکوتأمیزنجیره

)نویسنده مسئول(، رفسنجان، )عج(عصرینشگاه ولو اقتصاد، دايدانشکده علوم ادار،یصنعتتیریگروه مداریاستاد.1
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مقدمه
بر راهاسازمانمحصول،پیچیدگیوتنوعافزایشامروز،جهانیاقتصادمتغیردر فضاي

چوپرا و (کنندعملتأمینزنجیرهطریقازمشتریانبرايارزشایجادبرايکهداشتهآن
تأمینمناسبسازماندهیبرايکهانددریافتهتولیديهايسازمانکهچرا).1،2007همکاران
تأمین شکلزنجیرهتفکرلذاشود،استفادهسازمانخارج ازتولیدمنابعازبهتراستقطعات،

ها به رقابت بنابراین رقابت از سطح شرکت).2005، 2کامینسکی و همکاران(گرفته است
که برخورداريبه طوري).2007، 3کتچین و هالت(ها انتقال یافته استآنتأمینمیان زنجیره
کننده در عرصه تأمین کارا و چاالك یک مزیت رقابتی بسیار مهم و تعیینرهاز یک زنجی

.)2009، 4کویی و مادو(د شورقابت محسوب می
ها با آن تأمین، یکی از رویدادهاي اساسی است که امروزه سازماننوآور بودن یک زنجیره

عضاي زنجیره اهاي یادگیريدر چنین شرایطی، افزایش قابلیت. دست به گریبان هستند
همچنین پاسخ به تهدیدات و وتواند بهترین راه براي بقاي موفقیت در بلند مدتمی

، 5نافخو و همکاران(هاي مختلف باشدها و ایجاد نوآوري به شکلبرداري از فرصتبهره
است، )چاالك(تأمین پاسخگوتأمین یکی از الزامات زنجیرهیک زنجیرهنوآور بودنِ.)2009

تأمین و با توسعه پایگاه دانش و گیري بین سازمانی با ایجاد روابط بین شرکاي زنجیرهکه یاد
باشدتأمین داشتهزنجیرهتواند نقش بسزایی در بهبود عملکرد نوآوريها میمنابع شرکت

تواند باعث بهبود یادگیري و مدیریت کیفیت فراگیر میهمچنین.)2014، 6یانگ وهمکاران(
بنابراین براي رسیدن به . )2008، 7الم وهمکاران(ها شودابتی سازمانافزایش مزیت رق

مشتریان پاسخ دهد، باید تأمین کارا و چاالك که بتواند به نیازهاي در حال تغییرِزنجیره
تأمین هاي تشکیل دهنده زنجیرهمدیریت کیفیت فراگیر و یادگیري بین سازمانی در سازمان

این است که تحقیقات قبلی بر یادگیري ؛قبلی مشخص استآنچه از تحقیقات.رواج یابد
شود، تأمین ساپکو بررسی میبا توجه به اینکه این تحقیق در زنجیره. اندداشتهسازمانی تأکید

در نتیجه در این . باشدگري یادگیري بین سازمانی میسؤال اصلی محقق بررسی نقش میانجی
راگیر بر عملکرد نوآوري با توجه به نقش کیفیت فمدیریتتحقیق، به بررسی تأثیر

تحقیق در این توانند از نتایج مدیران می. شودگري یادگیري بین سازمانی پرداخته میمیانجی
1. Chopra et al
2. Kaminsky et al
3. Ketchen and Hult
4. Kuei and Madu
5. Nafukho et al
6. Yang et al
7. Lam et al
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.تأمین ساپکو استفاده نمایندراستاي بهبود عملکرد نوآوري زنجیره

مبانی نظري پژوهش
یریتی است که با بکارگیري اي مدمدیریت کیفیت فراگیر فلسفه:مدیریت کیفیت فراگیر

هاي سعی در استفاده بهینه از فرصت،محور قرار دادن رضایت مشتريو باهاي مستمرروش
تنها خریداران نیستند ،منظور از مشتري. موجود و منابع در دسترس براي افزایش کیفیت دارد

این فرهنگ، هررد. گیردهاي داخلی را نیز دربر میتمامی کارکنان بخشواژه مشتري، بلکه
دهد واحدي که کار کند داراي دو نقش است؛ یا به همکار خود خدمات و تولیدات را ارائه می

کننده خدمات و تولیدات از فرد دیگري است، به عبارت دیگر هم مشتري و هم ارائهو یا دریافت
).1388فتاحی، ( دهنده است

ارائه یک محصول یا خدمت جدید که نوآوري به عنوان استفاده از دانش براي :نوآوري
جدید به دانش تکنولوژي یا در اینجا دانشِ. تعریف شده است؛مورد تقاضاي مشتریان است

ها، تکنولوژي به معناي شناخت اجزاء، پیوند بین اجزاء، روشدانشِ. بازار اشاره دارد
معناي شناخت دانش بازار به . فرایندها و فنون بکار رفته در یک محصول یا خدمت است

عملکرد نوآوري .هاي مشتریان استهاي توزیع، کاربردهاي محصول، نیازها و خواستهکانال
لی و (اشاره داردبا توجه به دانش بازار و دانش تکنولوژیک،ارائه شدهنوآوريِیک به

به سه گروه، نوآوري راعملکرد نوآوري2008در سال زیمنخیمنز و خ). 1،2009همکاران
).2،2008خیمنز(فکیک کردندمحصول، نوآوري در فرآیند و نوآوري در امور اداري تدر 

شود که اجازه یادگیري بین سازمانی به فرایندهایی اطالق می:یادگیري بین سازمانی
ها تبادل شود و اطالعات حاصل در سطح شرکتکنندها را پردازشها دادهدهد سازمانمی

سازي است یادگیري سازمانی داراي مکانیزم ذخیره. منتهی شودها و به همکاري بین شرکت
اما یادگیري بین سازمانی اشاره به .که شامل تمام دانش یا اطالعات مدون مربوطه است

تمایل : ابعاد یادگیري بین سازمانی شامل.اطالعات بدست آمده توسط هر یک از شرکا دارد
،3یانگ(باشدهاي بین سازمانی میستمبه یادگیري، کیفیت روابط بین سازمانی و سی

.شودها پرداخته میکه در ادامه به تشریح آن)2014
هـا و شناسـایی   به گرایش یـک سـازمان بـراي کـاوش ناشـناخته     :تمایل به یادگیري) الف

1. Lee
2. Jimenez
3. Yang
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و بـه  ).1،1994سـیتکین و همکـاران  (هاي عدم قطعیـت اشـاره دارد  هاي بدیع در زمینهحلراه
کـه  شـود ازمانی جهـت رفـع موانـع بـین سـازمان و محـیط قلمـداد مـی        عنوان یک فرهنگ سـ 

سـینکوال  ).2،2000وسـت و بـارنیس  (نمایداکتساب و استفاده از دانش خارجی را تشویق می
تعهــد بــه : بیــان کــرده اســت کــه تمایــل بــه یــادگیري داراي ســه مؤلفــه اســت1997در ســال 

شـدت ایجـاد و اسـتفاده از دانـش     کـه بـر جهـت و    . یادگیري، عدم تعصب، اشتراك دیـدگاه 
).3،1997سینکوال(تأثیرگذار است

دایـر و  (اي نزدیـک و بـر پایـه اعتمـاد    بـه معنـاي رابطـه   :کیفیت روابط بین سـازمانی ) ب
،5هانسـن (هاي مکرر و نزدیـک و احساسـی بـین اعضـاي زنجیـره تـأمین      و ارتباط)4،1998سینگ
).6،2002یـوز و همکـاران  (شودهاي دانشی میریانباشد که باعث  تبادل اطالعات و جمی)1999

کیفیت روابط یک سـاختار چنـد بعـدي اسـت کـه بـا متغیرهـایی نظیـر اعتمـاد، تعهـد، ارتباطـات،            
اعتمـاد و تعهـد، پایـداري و    ).7،2000نود و باتل(شودهماهنگی و حل مشترك مسئله مشخص می

ها و رفتارهـاي مطلـوبی از شـرکا و    واند نگرشتدهد که میپایایی یک رابطه بلند مدت را نشان می
. )1998، 8اسـپیکمن (گذاري منابع را تسـهیل نمایـد  گذاري و اشتراكهمکاران ارائه دهد و سرمایه

این موارد براي اکتساب دانش حیاتی هستند؛ زیرا هم بر میزان و هم کارایی دانـش تبـادل شـده در    
گـذاري تجربیـات و تفاسـیر    اشـتراك ).9،2001لکلنـد و سـا  (روابط درون سازمانی تأثیر گذارند

تواند سطح محافظـت از دانـش را   شود و تعهد شرکا میمشترك باعث موفقیت در تبادل دانش می
یندهاي ارتباطات، هماهنگی و حـل مشـترك مسـئله    آفر.)10،2014یانگ وهمکاران(افزایش دهد

العات بدست آمده از منـابع خـارجی را   بتواند اطتادهدبین شرکا و همکاران به شرکت امکان می
خـارجی اکتسـاب شـده، ممکـن اسـت در      هـر چنـد دانـشِ   . تحلیل، پردازش، تفسیر و درك کنـد 

).2002، 11زهرا و جورج(اي خاص و غیرقابل درك باشدزمینه
گذاري اطالعات با شرکاي هاي اخیر، اشتراكدر سال:هاي بین سازمانیسیستم) ج

نظیـر تبـادل الکترونیـک    ، (IOS)12هـاي بـین سـازمانی   سیسـتم کـاربرد تأمین از طریـق زنجیره
1. Sitkin et al
2. West and Burnes
3. Sinkula et al
4. Dyer and Singh
5. Hansen
6. Uzzi et al
7. Naude and Battle
8. Spekman
9. Lane and Salk
10. Yang et al
11. Zahra and George
12. Inter-Organizational Systems
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، 2هالنـد (تـأمین تبـدیل شـده اسـت    ، به یک مؤلفه اساسی در مـدیریت زنجیـره  )EDI(1هاداده

هاي جدیـدي بـراي اسـتخراج و بسـط     هاي بین سازمانی راهها از طریق سیستمشرکت). 1995
چرخـه انـد کـه   تـأمین پیـدا کـرده   ک در زنجیـره هاي اطالعاتی خود به شکل اسـتراتژی قابلیت

هـاي بـین سـازمانی بـه     سیسـتم .بخشددهد و پاسخگویی را بهبود میکاهش میزمانی کل را
د دانش را شفاف، قابل انتقال و یکپارچه نمایـد نتوانعنوان بخش مهمی از حافظه سازمانی، می

).1999، 3گلدن و پاول(

ها و مدل مفهومیفرضیهبیینت
برشدهانجامقاتیتحقبهنسبتاند،ي را بررسی نمودهنوآوروتیفیکنیبرابطهی کهطالعاتم

. استبسیار محدودی اغلب جدید وسازمانعملکرديهاسنجهریساوتیفیکنیبرابطهيرو
بینرابطهماهیت). 2015، 4النگ و همکاران(استمتناقضاغلبمطالعاتیچنیننتایجبعالوه،

ازبرخیبرانگیز است؛بسیار بحثمسئلهیکهنوزنوآوريعملکردوفراگیرت کیفیت مدیری
نکویی زاده و ،5،2004سینگ و اسمیت(استمثبتاین رابطهکهکنندمیبیانمحققان

، شولويکزازو1393،نژادعارفوسپهوند؛  2003؛ یاسر و همکاران،2013اسماعیلی،
مدیریت کیفیت چهاگر.دهدمیچیزي غیر از این را نشاندیگرانهاي هیافتکهحالیدر،)1392
عنوانبه. هایی برخوردارندشباهتآنها ازدوياما هرمتفاوتند،مواردبرخیدرنوآوريوفراگیر
دو متغیرهرهاي کلیديهمچون مولفه فرهنگ باز، از جمله خصیصهمستمربهبودمولفهمثال،

مدیریت کهسازمانیدهدمینشاناین. گرددنوآوري محسوب میوگیرفرامدیریت کیفیت 
اند؛ نکردهسازيپیادههایی راشیوهچنینکههاییسازمانبهبرد نسبترا به کار میفراگیرکیفیت 

موتور محرکه همانندفراگیرمدیریت کیفیت اساس،اینبر. از نوآوري بیشتري برخوردار است
از آنجا که رضایت . )6،2015النگ و همکاران(شودر نظر گرفته میها دنوآوري سازمان

ت میان ب؛ محققانی که طرفدار ارتباط مثرودبه شمار میهامشتري مولد نوآوري بیشتر در سازمان
مدیریت کیفیت هاي اصلی رضایت مشتري را یکی از مولفهکیفیت و نوآوري هستند،متغیرهاي 

نیز پشتیبان این )2006(اورتیز و همکاران- پردمو. )7،2006مکارانهوانگ و ه(دانندمیفراگیر
پراجوگو و . کنداز قابلیت نوآورانه توسعه حمایت می، فراگیرمدیریت کیفیت فرضیه هستند که 

1. Electronical Data Interchange
2. Holland
3. Golden and Powell
4. Long et al
5. Singh and Smith
6. Long et al
7. Hoang et al
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هاي تولیدي و غیر تولیدي در استرالیا، اي بر روي مدیران شرکتبا انجام مطالعه)2003(سوهال
بر هر دو متغیر کیفیت محصول و عملکرد نوآوري محصول فراگیریت مدیریت کیفدریافتند که 

. تاثیر دارد
با ) SMEs(هاي کوچک و متوسط دریافت که عملکرد شرکت)2008(عالوه بر این، پینهو 

حمایت رهبري، آموزش مدیریت، مشتري مداري و فرایند (فراگیرهاي مدیریت کیفیت شیوه
در مقابل، محققانی که معتقدند مدیریت کیفیت . تاسمرتبط )سیستماتیک تضمین کیفیت

مشتریان بیشتر بر کیفیت محصول کنند که یاستدالل م، چنینبا نوآوري رابطه منفی داردفراگیر
این همبستگی منفی ). 1،1999الرنت و همکاران(تأکید دارند تا جدید و نوآورانه بودن آن

سینگ و . یید شده استأتنیز)1998(و ناروراسالتر و) 1999(و مارگوبنهمچنین توسط کیم 
اياسترالیا به این نتیجه رسیدند، که رابطهسازمان تولیدي در418نیز با بررسی )2004(اسمیت 

اجراي ،بیش از پیش،این یافته. و عملکرد نوآوري وجود داردفراگیرمنفی بین مدیریت کیفیت 
نیاز به بررسی بیشترِ،متناقضو این نتایجِکندمیتررا پیچیدهفراگیرهاي مدیریت کیفیت شیوه

ثیر أهاي منفی به طور کامل ایده تچنین همبستگی. سازدرا برجسته میارتباط میان این دو متغیر
، ممکن است به علت ارتباط منفی؛ بلکه این کندبر نوآوري را رد نمیفراگیرمدیریت کیفیت 

.در تمامی سطوح کارکنان در سازمان رخ دهدفراگیرهاي مدیریت کیفیتنقص در انجام شیوه
:شودبا توجه به موارد فوق، فرضیه اول بدین شکل مطرح می

H1 :تأمین تأثیر مثبت و معنی داري مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوري زنجیره
.دارد

بریمختلفرقطبهآنهانیبنابراندارندیمشابهيهایژگیوفراگیرتیفیکتیریمديهاوهیش
) 1998(تیواوماتوپانگیس).2016همکاران،یزدانی و(گذارندیمریتاثیسازمانيریادگی

جادیایسازمانيریادگیيبرارایمناسبفرهنگ،تیریمدويرهبرتیحماکهکردنداستدالل
يریادگیبامیمستقطوربهيرهبرکهدهدیمنشان) 2007(همکارانويطاريهاافتهی. کندیم

برارشدتیریمدیبانیپشتواندازچشمهیانیبمیمستقریثأت) 2013(همکارانوشان. استمرتبط
ریثأتيرهبرکهدیآیمبرگونهنیااساسنیابر.دادندقراردأییتموردرادانشخلقندیفرآ
يگذارتراكاشبهواعتمادفرهنگفراگیرمدیریت کیفیت .داردیسازمانيریادگیبریمثبت

مدیریت يهامولفهازیبرخ. دکنیميزیرهیشود پایمکارکنانمشارکتموجبکهرایسازمان
مواردیبرخويفرديریادگیبهبودآموزش،ویشخصزهیانگ،يفردرشدمانندفراگیرکیفیت 

بخشدسرعت میرایگروهيریادگیلهأمسحليهامیتوتیفیکيهاحلقهمانندگرید

1. Lorente et al
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برمبتنییانسانمنابعتیریمدکهمعتقدند) 2011(همکارانویل.)1،2005وسن و همکارانفرگ(

همکارانوهانگ. دهدیمقرار ریثأترا تحت یسازمانيریادگییمثبتبطوري،توانمندساز
یبررسموردراينوآورعملکردبریسازمانيریادگیوفراگیرمدیریت کیفیت ریثأت) 2011(

يندهایفرادرشرکتيبراکارکنانبهدادناجازهباکهدادندنشانآنها. دادندقرار
انطباقويمشتربرتمرکز.ابدییمبهبودیسازمانيریادگیاستقالل،شیافزاباایو،يریگمیتصم

برتمرکزقیطراز. )2،2000چایلس و چو(دهدیمشیافزارایسازمانيریادگیا،یپوطیمحبا
رویز و (رندیگیمیاد آنهاازوشوندیمآشناانیمشترانتظاراتوازهاینبانانکارک،يمشتر

:توان فرضیه زیر را مطرح کردبنابراین با توجه به مباحث فوق، می.)3،2005همکاران
H2 :تأمین تأثیر مثبت و معنی مدیریت کیفیت فراگیر بر یادگیري بین سازمانی زنجیره
.داردداري 

وکاروکسب،یصنعتاقتصاد،یسازمانيتئور،یسازمانرفتارجملهازياریبسيهارشته
ز،ینينوآورها،رشتهنیابرعالوه. ارتباطنددریسازمانيریادگیباکهدارندوجودتیریمد

تمپلتون و (استارتباطدریسازمانيریادگیباکهاستیمهمهايرشتهازگریدیکی
امدیپعنوانه بينوآورکهاستنیا،رابطهنیالیدالنیمهمترازیکی. )4،2002همکاران

تیقابلازينوآورندیفرایطیستیباسازمانکی.شودیمگرفتهنظردریسازمانيریادگی
یسعهاسازمان).5،1991بوون و فري(باشدبرخوردارعملبههادهیالیتبدمنظوربهيریادگی

محصوليهادهیاجادیاای/ ویفعليبازارهادریعلمرفتشیپمنظوربهدیجددانشکشفدر
يبراالزميهاهیرو). 6،2006جمروگ وهمکاران(دارنددیجديبازارهابهورودایودیجد

بهآنلیتبدوبالقوهينوآوربامرتبطدانشکسبيندهایفرآ،ییهاينوآورنیچنتحقق
تیقابلازهابنگاهاگر.استندهایفرآنیااساسی،سازمانيریادگی. باشدیمي بالفعلنوآور

ينوآورنوع. خواهند بودينوآوربهشدهکسبدانشِلیتبدبهقادرباشند،برخورداريریادگی
توانیمرابازاردانشمثال،عنوانبه. داردشدهکسبدانشيریکارگه بونوعمنابع،بهیبستگ

ساختاربامرتبطدانشمحصول؛درينوآورکیبهاريآورفندانش؛یابیبازارينوآورکیبه
لیتبدندیفرآدرينوآورکیبهراکاروکسبدانشوییاجراينوآورکیبهراشرکت

ازکهدارددنباله برايدیجددركونشیب،یسازمانبینيریادگی). 7،2015کیزلگلو(نمود
1. Ferguson-Amores et al
2. Chiles and Choi
3. Ruiz et al
4. Templeton et al
5. Bouwen and Fry
6. Jamrog et al
7. Kiziloglu
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داریپدنیمأترهیزنجکیدرمتعددينهادهاانیمدانشواطالعاتيگذاراشتراكبهقیطر
تیریمدنهیزمدرراًیاخیسازمانبینيریادگیقاتیتحق).1،2005فلینت و همکاران(گرددیم

عالقمندهاشرکتازياریبس. )2،2007پانایدس(استافتهیگسترشزیننیمأترهیزنجوکیلجست
عملکردوارتباطاتبريریادگیتمثباثرلیدلبهخوديتجاريشرکابايقوروابطتوسعهبه

یبررسرانیمأترهیزنجکیدريریادگیيهازمینهشیپ) 2002(همکارانواسپکمن. هستند
دانشتبادلاثر. نمودندبرقرارنوآوري عملکردویسازمانبینيریادگینیبرایارتباطوکردند

کنندهنیمأتروابطنهیزمدريددمتعمطالعاتدرينوآوروعملکردبرهاشرکتبینيریادگیو
؛ برگمن و 4،2011؛ ازادگان3،2007هالت و همکاران(استشدهدادهنشاندکنندهیتول- 

:استگردیدهنیتدوریزهیفرض،مباحث فوقاساسبر. )5،2012همکاران
H3 :تأمین تأثیر مثبت و معنی داري یادگیري بین سازمانی بر عملکرد نوآوري زنجیره

.دارد
دهد که یادگیري سازمانی نقش میانجی را در ارتباط میان مدیریت مطالعات متعددي نشان می

؛ یاسر و 6،2013لی و همکاران: به عنوان مثال(کند و عملکرد نوآوري ایفا میفراگیرکیفیت
).2014؛ نیک آبادي و همکاران، 2011، 8؛ هانگ و همکاران2014؛ حسینی، 2013، 7همکاران

بیان کردند که 2010بیگی در سالو شاهین و صادق1392ازي و شول در سالهمچنین کز
هدف از یادگیري سازمانی که واسطه مؤثري میان مدیریت کیفیت فراگیر و بهبود در نوآوري 

با توجه به موارد فوق و با . است، ایجاد اعتماد متقابل و فرهنگ به اشتراك گذاشتن دانش است
باشد و یادگیري بین سازمانی میتأمینیه و تحلیل در این مقاله زنجیرهتوجه به اینکه سطح تجز

:گرددمدنظر قرار گرفته است، فرضیه چهارم تحقیق به شرح زیر بیان می
H4 : یادگیري میان سازمانی نقش میانجی در تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد

.نوآوري دارد

: ترسیم نمود1مفهومی تحقیق را مطابق نمودار توان مدل میبا توجه به موارد فوق

1. Flint et al
2. Panayides
3. Hult  et al
4. Azadegan
5. Berghman et al
6. Lee et al
7. Yusr et al
8. Hung et al
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مدل مفهومی تحقیق. 1نمودار 

شناسیروش
–کاربردي است، از حیث روش و ماهیت، توصیفی ) نوع تحقیق(تحقیق حاضر از نظر هدف 

جامعه آماري این پژوهش شامل مدیران و کارشناسان فنی و غیر فنی . آیدپیمایشی به حساب می
در این تحقیق به دلیل پایین بودن حجم . باشدنفر می220باشد که مشتمل بر یشرکت ساپکو م

به منظور . پرسشنامه تکمیل گردید202پرسشنامه بین افراد جامعه توزیع گردید که 220جامعه، 
اي از ها به صورت کمی و با استفاده از مجموعهارزیابی روابط میان متغیرهاي مدل مفهومی، داده

هاي این آوري دادهپرسشنامه استفاده شده براي جمع. هاي استاندارد گردآوري شدندپرسشنامه
ها از هاي تعبیه شده براي پاسخگویی به گویهگزینه. گویه است77پژوهش شامل چهار بخش و 

بخش اول مربوط به . است) کامالً موافقم تا کامالً مخالفم(نوع مقیاس ترتیبی لیکرت پنج گانه 
براي سنجش سازه مدیریت : هاي دیگر به شرح زیر استمعیت شناختی و بخشهاي جداده

گویه است، براي 19، که در مجموع شامل )1390(کیفیت فراگیر، از پرسشنامه مقیمی و رمضان
استفاده شد که ) 2012(وانگ . جی.اریک تیسنجش سازه یادگیري بین سازمانی  از مطالعات 

خیمنز - خیمنزراي سنجش سازه عملکرد نوآوري از پرسشنامهب.گویه است41در مجموع شامل 
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1براي ارزیابی پایایی.گویه است، استفاده شد17که در مجموع شامل ) 2008(و همکاران 

براي . استفاده شد3(CR)شاخص پایایی ترکیبی2هاي پرسشنامه از ضریب آلفاي کرونباخگویه
جذر (7و روایی واگرا6(AVE)شاخص، 5همگراپرسشنامه نیز دو معیار روایی4ارزیابی روایی

(AVEشود، مقدار ضریب آلفاي مشاهده می1گونه که در جدول همان.به کار گرفته شد
هاي است؛ بنابراین سازه7/0ها بیش از حد قابل قبول یعنی کرونباخ و پایایی ترکیبی همه سازه

.اي مطلوب پایایی دارندمطالعه به گونه

هاي تحقیقایی سازهپای. 1جدول 
پایایی ترکیبیآلفاي کرونباخسازه

90/086/0مدیریت کیفیت فراگیر
84/092/0یادگیري بین سازمانی

92/079/0عملکرد نوآوري

کند، نشان که میانگین واریانس استخراج شده را بیان میAVEبررسی معیار ، 2جدول مطابق
).8،1981فرنل و الرکر(دارند5/0ر از حداقل قابل قبول یعنی ها مقدار باالتدهد تمامی سازهمی

هاي تحقیقسازهAVEمقدار .2جدول 

در بررسی روایی واگرا، جذر میانگین واریانس ) 1981(بر اساس نظریه فورنل و الرکر 
در جدول . شودها مقایسه میبراي هر سازه با ضرایب همبستگی بین سازه(AVE)ج شده استخرا

؛ که بررسی هر یک از این AVE، اعداد پر رنگ که در قطر اصلی جدول قرار دارند، جذر 3
دهد، ها را نشان میها براي هر سازه در مقایسه با همبستگی بین سازه مذکور با سایر سازهارزش

ها باالتر از همبستگی بین سازه براي تمامی سازه(AVE)واریانس استخراج شده جذر میانگین
.دها از نظر روایی واگرا، اعتبار مناسب دارنهاست؛ بنابراین تمامی سازهمربوطه با سایر سازه

1. Reliability
2. Cronbach Alpha
3. Composite Reliability
4. Validity
5. Convergent Validity
6. Average Variance External
7. Discriminate Validity
8. Fornell and Larcker

عملکرد نوآوريیادگیري بین سازمانیمدیریت کیفیت فراگیرسازه
AVE62/079/056/0
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ماتریس سنجش روایی واگرا. 3جدول 

مدیریت کیفیت سازه
فراگیر

یادگیري بین 
سازمانی

عملکرد 
نوآوري

787/0یریت کیفیت فراگیرمد
73/0888/0یادگیري بین سازمانی

67/064/0748/0عملکرد نوآوري

معادالت ساختاري براي آزمون روابط بین متغیرهاي مدل سازيقبل از اینکه از مدل
تحقیق استفاده شود ابتدا مدل اولیه با تمام جزئیات رسم شد، سپس ضرایب بارهاي عاملی 

همانطور که در . گیري استفاده شوندا بررسی شد تا در سنجش برازش مدل اندازهتمامی اجز
ها باالتر از حد قابل قبول شود ضرایب بارهاي عاملی تمامی پرسشمشاهده می5و 4جداول 

.بود که بیانگر مناسب بودن معیارهاست)1،1999هالند(4/0یعنی 

یرهاي مدیریت کیفیت فراگیر و عملکرد نوآوريبار عاملی آماري معنی دار براي متغ. 4جدول 

زیر ساختار
ساخت

عامل
)سؤال(

بار 
زیر ساختارعاملی

ساخت
عامل

)سؤال(
بار 

عاملی
29/0سؤال 584/0سؤال 
389/0سؤال 18/0سوال

حمایت 
نوآوري 374/0سوالمدیر

581/0سؤال در
677/0سؤال فرایند474/0سوالارشد

176/0سؤال 267/0سوال
476/0سؤال 886/0سؤال 

991/0سؤال 785/0سؤال مشارکت
139/0سؤال 983/0سؤال کارکنان

مدیریت 
1087/0سؤال عملکرد663/0سؤال کیفیت

نوآوري نوآوري1281/0سؤال فراگیر
1183/0سؤال در

1283/0ل سؤامحصول1079/0سؤال 
بهبود 
773/0سؤال 1478/0سؤال مستمر

1. Hulland
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873/0سؤال 1177/0سؤال 
1486/0سؤال 1369/0سؤال 
1578/0سؤال نوآوري1691/0سؤال 
1766/0سؤال اداري1983/0سؤال 

سؤال  تمرکز بر
1663/0سؤال 158/0

1878/0سؤال مشتریان
1774/0ال سؤ

درصد براي متغیر یادگیري بین سازمانی1بار عاملی آماري معنی دار در سطح . 5جدول

تار
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هاتحلیل داده
ها و از براي تحلیل توصیفی دادهSPSSها از نرم افزار در بخش تجزیه و تحلیل داده

طرح مبراي بررسی تأثیر متغیرهاي ) سازي معادالت ساختاريروش مدل(LISRELافزار نرم
.ها و آزمون مدل نهایی پژوهش استفاده شدشده در فرضیه

مشخصات جمعیت شناختی
صد در82از لحاظ جنسیت : مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان به این شرح است

درصد فوق لیسانس 35درصد لیسانس، 51از لحاظ میزان تحصیالت . درصد زن بودند18مرد و 
12و 45- 35درصد 48، 35- 25درصد در رده 40درصد دکتري بودند؛ از لحاظ سنی 14و 

40سال،10- 3درصد داراي سابقه 57سال قرار داشتند، از نظر سابقه کاري55- 45درصد در رده 
.سال بودند30- 20درصد داراي سابقه 3سال، و  20- 10ابقه درصد داراي س
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هاآزمون فرضیه
به . هاي اصلی الزم است سطح هر یک از متغیرهاي تحقیق ارزیابی شودقبل از آزمون فرضیه

مدیریت کیفیت، (هاي تحقیق این منظور میانگین و انحراف معیار و خطاي معیار هر یک از سازه
هاي تشکیل دهنده آنها محاسبه شد و در و نیز مولفه) و عملکرد نوآوريیادگیري بین سازمانی 

.آمده است6جدول 

آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق. 6جدول 

انحراف میانگینتعدادبعد/سازه
استاندارد

میانگین 
خطاي 

استاندارد
20266/3497/0034/0مدیریت کیفیت فراگیر
20267/359/0041/0حمایت مدیران ارشد
20273/357/004/0مشارکت کارکنان

20275/354/0038/0بهبود مستمر
20248/364/0045/0تمرکز بر مشتریان

20269/3665/0047/0یادگیري بین سازمانی
20283/375/0053/0کیفیت روابط بین سازمانی

2026/382/0058/0سیستمهاي بین سازمانی
20263/386/006/0ريتمایل به یادگی

20247/3677/0048/0عملکرد نوآوري
20264/375/0053/0نوآوري در محصول
20261/379/0056/0نوآوري در فرآیند

20217/395/0067/0نوآوري در امور اداري

که 3آید، میانگین سطح متغیرهاي تحقیق از مقدار بر می6همانطور که از نتایج جدول 
براي مقدار متوسط در نظر گرفته شده، بیشتر است که این امر از لحاظ شهودي نشان دهنده 

همچنین براي آزمودن این فرض . باالتر بودن سطح متغیرهاي تحقیق از سطح متوسط است
به طور معناداري بیشتر ) 3مقدار(سطح هر یک از متغیرهاي تحقیق از سطح متوسط : که

.آمده است7ه اي استفاده شده است که نتایج آن در جدول یک نمونtاست؛ از آزمون 
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ايتک نمونهtنتایج آزمون . 7جدول 
سطح معناداريدرجه آزاديtمقدار آماره بعد/سازه

9/18201000/0مدیریت کیفیت فراگیر
2/16201000/0حمایت مدیران ارشد
2/18201000/0مشارکت کارکنان

6/19201000/0بهبود مستمر
7/10201000/0تمرکز بر مشتریان

6/14201000/0یادگیري بین سازمانی
6/15201000/0کیفیت روابط بین سازمانی

3/10201000/0سیستمهاي بین سازمانی
4/10201000/0تمایل به یادگیري
8/9201000/0عملکرد نوآوري

9/11201000/0نوآوري در محصول
8/10201000/0در فرآیندنوآوري 

6/220101/0نوآوري در امور اداري

شود سطح همه متغیرهاي تحقیق به طور معناداري مشاهده می7همان طور که در جدول 
پس از اطمینان از اینکه هر یک از متغیرهاي تحقیق از سطح قابل .از سطح متوسط باالتر است

یابی معادالت ساختاري استفاده ها، از مدللیل دادهدر این مرحله از تحقبولی برخوردارند؛ 
براي بررسی برازش مدل ساختاري پژوهش و بررسی کهآمارياست این روش، مدلی . شد

ترین معیار، یعنی به این منظور، از اساسی. پردازدمی) هاسازه(روابط بین متغیرهاي مکنون 
مربوط به هر سه رابطه موجود t، ضریب 2و 1هاي بر اساس شکل. استفاده شدt-valueمقدار 

هاست و است و این مسئله بیانگر صحت و معناداري رابطه بین سازه96/1در مدل، بیشتر از 
براي برآورد . دهددرصد را نشان می95هاي پژوهش در سطح اطمینان در نتیجه تائید فرضیه

مختلفی استفاده شده است هاي هاي مشاهده شده از شاخصنیکویی برازش کلی مدل با داده
توان گفت کلیه و مقایسه آن با دامنه قابل قبول، می8با توجه به نتایج جدول ). 8جدول (

عالوه بر این با . هاي برازندگی مدل پژوهش در دامنه قابل قبول قرار گرفته استشاخص
.شوداست، برازش مدل تائید می05/0که بزرگتر از p-valueتوجه به مقدار 
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ضرایب رگرسیونی مدل تحقیق.  1شکل

اعداد معناداري ضرایب مدل. 2شکل 
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هاي نیکوئی برازش مدل ساختاريشاخص.  8جدول

در گام بعدي، براي مشخص کردن میزان تأثیر متغیرهاي برونزا بر متغیرهاي درونزا، به 
ها پرداخته ستاندارد شده مربوط به مسیرهاي هر یک از فرضیهبررسی ضرایب رگرسیونی ا

توسط متغیرهاي ) درصد(کند تغییرات متغیرهاي وابسته تا چه میزاناین ضرایب بیان می. شد
قابل 9و جدول 2و 1این میزان تأثیر در شکل . شودمستقل مطرح شده در مدل تبیین می

.مشاهده است
نتایج بررسی مسیرهاي مدل با روش معادالت ساختاري. 9جدول 

نتایج آزمونtمقدارضرایب مسیرمسیرردیف

- مدیریت کیفیت فراگیر1
تائید فرضیه61/07/5عملکرد نوآوري

- مدیریت کیفیت فراگیر2
تائید فرضیه89/08/11یادگیري بین سازمانی

–یادگیري بین سازمانی 3
تائید فرضیه30/030/3عملکرد نوآوري

2براي بررسی نقش میانجی متغیر یادگیري بین سازمانی، با توجه به تائید رابطه مسیرهاي 
شود، اما وجود نقش میانجی مذکور قابل قبول است؛ بنابراین فرضیه چهارم تائید می3و 

وابسته عملکرد براي تبیین میزان اثر غیرمستقیم متغیر مستقل مدیریت کیفیت فراگیر بر متغیر 
:شودنوآوري از طریق متغیر یادگیري بین سازمانی به این شرح عمل می

براي تعیین میزان تأثیر غیر مستقیم متغیر مدیریت کیفیت فراگیر از طریق یادگیري بین 
داوري و (به دست آید 3و 2سازمانی بر عملکرد نوآوري، باید حاصل ضرب مسیرهاي 

.است267/0این تأثیر برابر با در نتیجه). 1392رضازاده، 
(VAF)همچنین براي تعیین شدت تأثیر متغیر میانجی تحقیق، از آماره واریانس محاسبه شده

تر بودن است و هر چه به یک نزدیکتر باشد نشان از قوي1و 0این مقدار بین . شوداستفاده می

شاخص
RMSEACFIGFIAGFINFINFI

2

df


>3<9/0<9/0<9/0<9/0<9/0>1/0مقادیر قابل قبول
مقادیر محاسبه 

086/093/092/095/092/094/0965/0شده
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) 1رابطه (سنجد ستقیم بر اثر کل را میدر واقع، این مقدار نسبت اثر غیرم. تأثیر متغیر میانجی دارد

).:1392139داوري و رضازاده، (
)1(رابطه

( )
a b

VAF
a b c



 

:است) 2(این مقدار براي متغیر میانجی یادگیري بین سازمانی به شرح رابطه 
0.89)2(رابطه  0.30 0.304

(0.89 0.30) 0.61
VAF


 

 
درصد از اثر کل مدیریت کیفیت 30؛ یعنی حدود 304/0عدد حاصل مساوي است با 

اي غیر مستقیم توسط متغیر میانجی یادگیري بین سازمانی فراگیر بر عملکرد نوآوري به شیوه
.شودتبیین می

مطابق نظر تننهاوس و همکاران GOFدر نهایت براي ارزیابی برازش کلی مدل از معیار 
.شوداستفاده می) 2004(

2GOF)3(رابطه Communalities R 
)1(رابطه

( )
a b

VAF
a b c



 

:است) 2(این مقدار براي متغیر میانجی یادگیري بین سازمانی به شرح رابطه 
0.89)2(رابطه  0.30 0.304

(0.89 0.30) 0.61
VAF


 

 

درصد از اثر کل مدیریت کیفیت 30؛ یعنی حدود 304/0عدد حاصل مساوي است با 
اي غیر مستقیم توسط متغیر میانجی یادگیري بین سازمانی ري به شیوهفراگیر بر عملکرد نوآو

.شودتبیین می
مطابق نظر تننهاوس و همکاران GOFدر نهایت براي ارزیابی برازش کلی مدل از معیار 

.شوداستفاده می) 2004(
2GOF)3(رابطه Communalities R 

شاخص، میانگین شاخص تجمعی و براي محاسبه میزان تناسب مدل مفهومی، از دو
).10جدول (شود هاي درونزا استفاده میمیانگین توان دوم ضرایب همبستگی سازه
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متغیرهاRمقادیرشاخص تجمعی و توان دوم . 10جدول
Rتوان دومشاخص تجمعیمتغیر

- 62/0مدیریت کیفیت فراگیر
79/0533/0دگیري بین سازمانییا

56/0429/0عملکرد نوآوري
657/0481/0میانگین

: محاسبه تناسب مدل کلی تحقیق این گونه است
0.657)4(رابطه  0.481 0.562GOF   

از آنجا که حداقل مقدار . است562/0حاصل آزمون براي شاخص برازش مدل برابر با 
توان ادعا کرد که مدل پژوهش برازش باال و است، می36/0قابل قبول براي این شاخص

.قوي دارد

گیرينتیجه
دار مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد نوآوري، مورد فرضیه اول مبنی بر تأثیر مثبت و معنی

توان چنین استدالل کرد که بکارگیري دلیل تائید فرضیه فرضیه را می. تائید قرار گرفت
کند که باعث ترویج یر یک فرهنگ و سیستم سازمانی را ایجاد میمدیریت کیفیت فراگ

تمرکز بر فعالیت مشتري باعث تحریک تحقیقات مستمر بر نیازهاي مشتریان . شودنوآوري می
در بحث مدیریت . شودشود و در نتیجه باعث توسعه سازمان و توسعه محصوالت جدید میمی

کار خود و افراد قبل از خود هستند و مشکالت کیفیت فراگیر، افراد سازمان مسئول کیفیت
کیفی در ریشه حل می شوند در نتیجه افراد سازمان باید عالوه بر فعالیت فیزیکی، از فعالیت 

هرچه آزاداي عمل افراد در حل مشکالت کیفی و اعالم نظر بیشتر . ذهنی هم استفاده نمایند
.باشد، بروز خالقیت و نوآوري بیشتر می شود

، مبنی بر تأثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر یادگیري بین سازمانی اعضاي مدوفرضیه
از : توان چنین استدالل کرددالیل تائید این فرضیه را می. زنجیره نیز مورد تائید قرار گرفت

آنجا که سازمانی به دنبال کیفیت برتر است به یادگیري مستمر نیاز دارد و چون مدیریت 
توان اینگونه اظهار کرد که زدیکی با یادگیري بین سازمانی دارد میکیفیت فراگیر رابطه ن
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. باشدهاي مدیریت کیفیت فراگیر مییادگیري بین سازمانی یکی از محصوالت و ستاده

دهی بسیاري از تفکرات مدیریت کیفیت فراگیر به عنوان فاکتور اصلی و توانا در شکل
هایی که مدیریت کیفیت فراگیر را به ازمانس. فرهنگ یادگیري بین سازمانی کاربرد دارد

توانند فرهنگ پرورش دانش مشترك را کنند به سادگی میطور موفقیت آمیزي پیاده می
مشارکت کارکنان .اي انتقال دهنده دانش مناسب هستندهاي وظیفهتوسعه دهند و براي تیم

رکنان در فرایند حل مشارکت کا.رودبه عنوان یکی از اصول مدیریت کیفیت به شمار می
با توجه به این . مشکالت کیفی منجر به انتقال دانش و تجربه و در نتیجه یادگیري می شود

مورد، تقویت مدیریت کیفیت فراگیر در سازمان ها و برطرف کردن موانع  اجراي موفق آن، 
.الزمه یادگیري و نوآوري می باشد

. زنجیره تأمین به اثبات رسیدکرد نوآوريتأثیر یادگیري بین سازمانی بر عمل: فرضیه سوم
توان چنین استنتاج کرد که یادگیري بین سازمانی توانایی جذب دانش و در دلیل این امر را می

در نتیجه نوآوري اغلب توسط واحد تحقیق و . کندنتیجه عملکرد نوآوري زنجیره را ترویج می
ها از طریق ایجاد ارزش سازمانی در سازمان. گیردتوسعه و دیگر واحدهاي سازمان ریشه می

یادگیري و تشویق کارکنان به جمع آوري اطالعات و تسهیم و تبادل غیرخودخواهانه آن، به 
عالوه نوآوري خود به فرآیندي براي حل مسائل به. پردازندتوسعه محصوالت جدید می

.شودموجود تبدیل می
طریق یادگیري از مشتریان یا یک سازمان یادگیرنده بدون تعصب، براي تغییر از 

کند و تأثیر دانش ناشی از همکاران خارجی سازمان کنندگان خود اصال درنگ نمیتأمین
. ماندبراي یک دوره مشخص از طریق تحمیل دانش آموخته در حافظه سازمانی باقی می

ر هاي درون شرکتی خود را دتوانند قابلیتهمزمان با گرایش به یادگیري، شرکت ها می
هاي تأمین بیشتر توسعه دهند و تصمیمات بهتري را بر اساس اطالعات به اشتراك زنجیره

بنابراین، کیفیت رابطه یکی . گذاشته شده و تحریف نشده در مدل ذهنی مدیران اتخاذ کنند
هایی است که به اکتساب و جذب دانش در یک زنجیره تأمین کمک از مهمترین قابلیت

هاي فوري و اضطراري، در العملها را براي استفاده در عکسحلکند، و بهترین راهمی
دارد و همچنین ایجاد دانش جدید را براي برآورده ساختن حافظه سازمانی خود نگه می

روابط نزدیک بین .کندهاي محصول و خدمت با ارزش براي مشتري تشویق میمشخصه
. کندنی و اختصاصی را فراهم میاعضاي زنجیره تأمین امکان تبادل اطالعات و دانش ضم

این شواهد همچنین نقش اساسی کیفیت روابط در دانش تبادل شده و فرایندهاي یادگیري 
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.دهندبین سازمانی را نشان می
فرضیه چهارم مبنی بر اینکه یادگیري بین سازمانی نقش میانجی در تأثیر مدیریت کیفیت 

توان دلیل تائید این فرضیه را می. پذیرفته شدزنجیره تأمین دارد،فراگیر و عملکرد نوآوري
چنین استنتاج کرد که موفقیت مدیریت کیفیت فراگیر نیاز به ایجاد فرهنگی بر پایه اعتماد و به 

هدف از یادگیري بین سازمانی ایجاد اعتماد متقابل و فرهنگ به . اشتراك گذاشتن دانش دارد
هاي مؤثري براي مدیریت است که واسطهاشتراك گذاشتن دانش در اعضاي زنجیره تأمین

ها را به دانش آفرینی دیدگاه مبتنی بر دانش، سازمان. کیفیت فراگیر و بهبود در نوآوري است
اي از بنابراین ارائه مقدمه. کندو بهبود عملکردشان از طریق مدیریت کیفیت هدایت می

نیروي محرکی براي سازمان و تواندمدیریت کیفیت فراگیر از سوي مدیران عالی سازمان می
اي بین مدیریت بنابراین یادگیري بین سازمانی یک متغیر واسطه. یادگیري بین سازمانی باشد

به عبارت دیگر، مدیریت . شودکیفیت فراگیر و عملکرد نوآوري در زنجیره تأمین محسوب می
ن سازمانی را افزایش کیفیت فراگیر براي اینکه بتواند نوآوري ایجاد کند، باید یادگیري بی
محققان در تحقیقات . بدهد و یادگیري بین سازمانی منجر به افزایش عملکرد نوآوري می شود

تأثیر عوامل متعددي مانند فرهنگ سازمانی و سبک رهبري را بر عملکرد توانندآینده می
. هاي تأمین مورد بررسی قرار دهندهاي زنجیرهنوآوري در سازمان

ابعاد مدیریت . ایج تحقیق، مدیریت کیفیت فراگیر باید در سازمان بهبود یابدبا توجه به نت
برتمرکزومستمربهبودکارکنان،مشارکترارشد،یمدتیحما: کیفیت فراگیر عبارتند از

از میان این ابعاد، دو بعد بهبود مستمر و تمرکز بر مشتریان داراي اهمیت بیشتري . انیمشتر
ه که از نتایج تحقیق مشخص است این است که تفاوت میان اهمیت هر چند آنچ. باشندمی

. تواند موثر واقع شودبراي بهبود مستمر، استفاده از چرخه دمینگ می. این ابعاد ناچیز است
هاي شنیدن صداي مشتري و استفاده از براي افزایش تمرکز بر مشتریان، استفاده از تکنیک

ه سزایی خواهد داشت از جمله این تکنیک ها، نداي مشتري در طراحی محصول تاثیر ب
براي بهبود مشارکت کارکنان، ابتدا باید در قسمت . باشدمی) QFD(توسعه کیفی عملکرد 

سپس براي این افراد باید . پذیر باشندتأمین نیروي انسانی، افرادي استخدام شوند که مسئولیت
در . انند یاد بگیرند و به خالقیت برسندها بتومقداري آزادي عمل در فعالیت ایجاد کرد تا آن

اگر تمامی اصول فوق اجرا . باشدهاي مادي و معنوي مناسب میاین راستا استفاده از پاداش
شوند اما حمایت مدیریت ارشد نباشد، احتمال موفقیت کنترل کیفیت فراگیر بسیار پایین 

از ضرورت و اهمیت اجراي براي افزایش حمایت مدیر ارشد سازمان، باید مدیران . آیدمی
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.ها نیز در این فرایند درگیر باشندمدیریت کیفیت فراگیر آگاه باشند و خود آن

ومدیریت کیفیت فراگیر در رابطهیادگیري بین سازمانی نشان داد؛ نتایج تحقیق همانطور که 
تواند نی، میبنابراین بهبود سطح یادگیري بین سازما.کندایفا میعملکرد نوآوري نقش میانجی 

تأمین عملکرد نوآوري را تقویت کند، لذا جهت بهبود سطح یادگیري بین سازمانی در زنجیره
تأمین ساپکو در جهت ایجاد و ارتقاي سطح کیفیِ روابط شود شرکاي زنجیرهساپکو پیشنهاد می

همچنین با . بین سازمانی به برقراري روابط بلند مدت بر پایه اعتماد با یکدیگر مبادرت ورزند
، اطالعات حیاتی را به موقع بین شرکا به اشتراك EDIهاي بین سازمانی مثل کاربرد سیستم

هاي زنجیره و نیز حل و فصل ها و سیاستگذاريها، هدف گذاريریزيگذارند و در برنامه
شود شرکاي زنجیره براي به همچنین پیشنهاد می. مشکالت زنجیره مشارکت داشته باشند

هاي تخصصی ها و کارگاهگذاري دستاوردها و تجارب خود، به برگزاري همایشاشتراك
ها و نظرات مبادرت ورزند تا از این طریق به افزایش سطح دانشِ اعضاي زنجیره و کشف ایده

هاي الزم جهت استقرار و گردد زیرساختعالوه بر موارد فوق، توصیه می. جدید کمک کنند
هایی چون ها در فعالیتن سازمانی فراهم گردد تا از این سیستمهاي بیکاربرد بیشتر سیستم

... پردازش سفارشات، یکپارچگی لجستیکی، طراحی محصول، حل تعارضات و کنترل کیفیت و
. هاي بیشتري شوداستفاده

ها و نتایج بدست آمده از تحقیق حاضر محدود به یک زنجیره تأمین، یعنی زنجیره حلیلت
توانند در سایر صنایع از ها و نتایج میتحقیقات آتی جهت تائید یافته. اشدبتأمین ساپکو می

و تأمین مواد غذایی مورد بررسی قرار گیرد و اینکه مدیریت کیفیت فراگیر جمله زنجیره
تأمینی بیشترین تأثیر را بر دستیابی عملکرد نوآوري در چه زنجیرهیادگیري بین سازمانی 

هاي پویا نیز همچنین نیاز است تا در مدل نظري تحقیق، قابلیت. یرددارد، مورد بررسی قرار گ
شود روابط بین متغیرها را به صورت حلقه در نظر گرفته شوند که به محققین آتی پیشنهاد می

.هاي پویا را نیز در نظر بگیرندبازخوردي در نظر گرفته و قابلیت
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