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چکیده
در بازار رقابتي جديد مهم ترين فاكتور براي شركت ها تقاضا براي كیفیت در جهت ادامه ي حیات آن ها در بازار جهاني روبه
رشد است .مفهوم مديريت كیفیت به عنوان پیامد رقابت شديد جهاني ،توسعه يافته است .بسیاري از تحقیقات پیشین نشان
داده كه مديريت كیفیت جامع ارتباط ويژه اي با عملكرد سازماني دارد .هدف اين مقاله بررسي مسائل مربوط به ارتباط میان
مديريت كیفیت جامع و عملكرد سازماني است .اين مقاله همچنین نیاز به وجود واسطه اي بنام يادگیري سازماني را در ارتباط
میان اين دو مورد بحث قرار مي دهد و پیش بیني مي كند كه مديريت كیفیت جامع ،يادگیري سازماني و نیز عملكرد سازمان
را تحت پوشش قرار مي دهد .جامعه آماري اين تحقیق شامل  863نفر از كاركنان شركت هاي تولیدي استان كرمانشاه مي
باشد كه از بین آنها  133نفر به صورت تصادفي و با استفاده از فرمول كوكران به عنوان نمونه در نیمسال اول سال 1826
انتخاب شدند .اين پژوهش از نوع همبستگي است و نتايج حاصل از داده ها نشان داد كه يادگیري سازماني با متغیرهاي
مديريت كیفیت و عملكرد سازماني رابطه مثبت و معناداري دارد.
واژههای کلیدی :مديريت كیفیت جامع ،عملكرد ،شركت هاي تولیدي  ،يادگیري سازماني
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مقدمه
مقوله مديريت كیفیت جامع(  ) TQMطي دو دهه گذشته توجهات زيادي را در صنعت و علوم اكادمیک به خود جلب كرده
است TQM.يكي از مشهورترين و پردوام ترين مفاهیم و فلسفه هاي توسعه يافته و مدرن مديريت در پايان قرن گذشته بوده
كه اثرات شگرف و عمیقي در تاري خ كسب و كارهاي جديد داشته است .مروري بر مطالعات مختلف پیرامون اجراي آن در
سازمان نشان مي دهد كه اغلب سازمان هايي كه اصول  TQMرا در فعالیت هاي خود به كار برده اند از مزاياي اجراي آن در
زمینه هاي مختلف بهره مند شده اند ( .)Mehraban,9332توسعه مفاهیم  TQMباعث ايجاد تغییر جهت در فرآيندهاي
ارزيابي سازماني ،از كنترل كیفیت به سمت تضمین كیفیت و بر اساس اصول  TQMشده است .توسعه مفاهیم بازتابي از
كاربردهاي متنوع و متفاوت آن است كه از بخش هاي تولیدي كارخانه ها شروع و به بخش هاي وسیعي از  TQMساير فعالیت
هاي سازماني گسترش نموده اند ( .) Jafari, 9338مقوله يادگیري سازماني نیز در يک دوره زماني يكي از مهمترين منابع
براي سازمان ها جهت كسب مزيت رقابتي شناخته میشد .نتايج حاصل از تحقیقات نشان مي دهد كه شركت هايي كه به
موضوع يادگیري سازماني به صورت ويژه توجه نموده اند ،توانسته اند عملكرد سازمان خود را به میزان قابل مالحظه اي
افزايش دهند (.) Thompson, 1223
موفقیت شركت ها و سازمان ها تاثیر مثبت و مستقیمي بر رشد اقتصادي و پیشبرد آن ها در كشورهاي در حال توسعه و نیز
توسعه يافته دارد ( )Demirbag et al,9336و اكثريت اقتصاد تمامي كشورها تحت تاثیر عملكرد شركت هاي تولیدي قرار
دارد ( ، ) Acs, 1222كه شامل بحث  ،بررسي و تجزيه و تحلیل فاكتورهاي مربوط به عملكرد مثبت اين شركت ها و انتخاب
منطقي شركت هاي تولیدي به عنوان موضوع مورد بررسي است.
اين مقاله در نظر دارد به بررسي عملكرد شركت هاي تولیدي استان ك رمانشاه بپردازد و خالء تحقیقاتي موجود در اين زمینه را
با بررسي برخي از عملكردهاي مديريتي يا فاكتورهاي سازماني را كه ممكن است در بهبود عملكرد اين شركت ها به كار گرفته
شوند را پر نمايد .برخي مطالعات انجام شده در اين زمینه به اهمیت نقش مديريت كیفیت جامع
) (Demirbag et al., 9336); (Rahman, 9331); (Terziovski & Samson, 1222و (Feng et al.,
) 9336و يادگیري سازماني ((Idris, 9311); (Valmohammadi, 9311); (Salaheldin, )Michna, 9332
;)9332
در بهبود توسعه عملكرد سازمان تاكید كرده اند.

یادگیری سازمانی
با توسعه دانش و فناوري و گسترش حیطههاي كسب و كار از جمله سازمانهاي مجازي يا تحت شبكه ،بنگاههاي اقتصادي
گسترش يافته ،ومحیط كسب و كار به محیطي رقابتي و پر از چالش تبديل گرديده و پارادايمهاي جديدي ظاهر شده كه بقاء
را براي بسیاري از بنگاهها مشكل ساخته است .در چنین محیطي طبیعي است كه امتیازهاي رقابتي تغییر شكل دهند .از اين
رو ،مركزيت پارادايم جديد ،يادگیري است .بنابراين ،سازمانهايي موفقتر هستند كه زودتر ،سريعتر و بهتر از رقبا يادبگیرند
).(Demirbag et al, 9336درست به همین دلیل است كه مفهوم سازمان يادگیرنده و يادگیري سازماني در سالهاي اخیر
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مطرح شده و رشد فزاينده اي داشته است .سازمانها به جاي رفتارها و حركتهاي سنتي خود كه در بهترين شكل آن در برگیرنده
آموزش نیز ميبود ،تبديل به سازماني شوند كه همواره ياد ميگیرند ،يعني كوشش خود را در جهت يادگیري به عنوان يک
امتیاز رقابتي به كار ميبرند.
در مقاله حاضرسعي شده است كه عواملي (مانند استراتژي ،مديريت ،فرهنگ و )...را كه در ايجاد ،شكلگیري و رشد
چنین سازماني موثر است ،معرفي كرده و سپس يادگیري سازماني يا به عبارت ديگر ،ابعاد و انواع يادگیريهايي كه در سازمان
امكان پذير است تشريح گردد.براي سازمانهاي يادگیرنده و يادگیري سازماني تعاريف ،ويژگیها و مدلهاي مختلفي پیشنهاد و
ارايه شده است كه هر چند در ظاهر متفاوت هستند اما در نهايت به سر چشمه واحدي مربوط ميشوند.

در اين نوشته استخوان بندي مدل براساس مفاهیم مطرح شده توسط ( )Andro Mayo,1222بنا نهاده شده اما از ساير
مفاهیم نیز در توسعه و غناي چهارچوب ايشان استفاده گرديده است.با اين حال مطالعات اندكي در زمینه ي تاثیر  TQMبر
عملكرد سازمان از طريق تاثیر واسطه اي متغیر هاي استراتژيكي مختلفي همچون يادگیري سازماني صورت گرفته است .
بنابراين سواالت تحقیق براي اين مطالعه بدين ترتیب شكل میگیرند :آيا  TQMو يادگیري سازماني بر عملكرد شركت هاي
تولیدي اثر میگذارند؟ آيا ي ادگیري سازماني به عنوان عاملي واسطه اي و مهم بر ارتباط میان  TQMو عملكرد شركت هاي
تولیدي در نظر گرفته میشود؟

ادبیات تحقیق
براساس يافته هاي كارپین ) " (Karpin, 1221فلسفه سازمان يادگیرنده ،فلسفه استاندارد بسیاري از شركتهاي استرالیائي
در آينده خواهد بود و م سیر اصلي اين شركتها ،مواجه با تغییر و بحران است" .در بررسي وي ،سازمان يادگیرنده "سازماني
است كه فرصت يادگیري براي تمامي اعضاي خود را فــراهم مي سازد و دائماً در حال تغییر است" سنگه به عنوان ارائه دهنده
نظريه سازمان يادگیرنده معتقد است كه اين گونه سازمان دائماً درحال افزايش توانايي خود جهت ساختن آينده هستند .
طبق دومین بررسي ) (Dumaine, 9331فلسفه سنگه براين اصل مبتني است كه" :مديران بايد طرز تلقي و نگرش قبلي
خود را كنار گذارند (مدل ذهني) ،ياد بگیرند كه با ديگران چگونه راحت باشند (تسلط فردي) و سپس با ديگران جهت حصول
به چشم اندازي مشترك كار كنند (يادگیري تیمي)"  .گروهي از انديشمندان ،از جمله خود سنگه معتقدند كه سازمان
يادگیرنده در حقیقت ،سفري است از طريق يادگیري و رفتار سازماني .گروهي ديگر نیز به اين امر مشكوك هستند .عده اي نیز
براين باورند كه سازمان يادگیرند ه هـــــدفــي دست نیافتني است ،چرا كه سازمان صرف ًا شامل يک موجود نیست ،بلكه از
افرادي تشكیل شده است كه نتايج سازماني را كسب مي كنند و اين نتايج حاصل رفتار آنها ،دانش و تالش دسته جمعي
است.در دهه  ،1233از طريق شناسايي و تطابق با  ، TQMنتايج سازماني به میزان زيادي تبیین شدند .ديده شده است كه
 TQMداراي رابطه اي مثبت و رقابت گونه با افزايش بهره وري و كاهش هزينه ها داشته است .در دهه TQM ،1223به يكي
از استراتژي هاي رقابتي بسیار جذاب براي شركتهايي بـــدل شد كه در جست وجوي تفاوت چشمگیري با ديگران بودند.
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دانشگاهیان و صنعتگران به اين جاذبه كــه  TQMسازمان را تشويق به تمركز بر نیاز مشتري به وسیله فرآيند بهبود و توجه
به بهبود هزينه ها ،كیفیت و رضايت مشتري مي نمود ،اذعان كردند.پايه  TQMمبتني بود بر پیگیري فعاالنه بهبود مستمر،
درك نگرش مشتريان درون سازمان ،آموزش و توسعه در تمامي ابعاد سازمانــي .اما عده اي نیز معتقد بودند كه فلسفه TQM
محدوديتهاي خاص خود را داراست .يافته هاي سیتكین ) (Sitkin, 1222نشـان مي دهد كه  TQMبراي مباحثي چون
فروش مازاد اندازه ،خطرناك بوده و كارايي و اجراي آن زيانبار است و اين بخشي از ناتواني TQMاست .محققان معتقدند كه
امروزه بازاريابي  TQMتبديل به صنعت خاص خود شده است و درك  TQMبه عنوان يک نتیجه اجراي همه جانبه آن
گسترش يافته است .
لوتانز ) (Luthaus, 9332براين باور است كه  TQMقادر به درك تغییرات آتي نیست و پیشنهاد مي كند كه زمان كافي
صرف  TQMشود .گروه ي نیز معتقدند كه سازمان يادگیرنده به دلیل وابستگي متقابلي كه دارد گام منطقي بعدي در
ارزشگذاري تغییرات است.
در ادبیات اين بررسي مشخص شد كه بعضي از محققان قوياً به وابستگي متقابل  TQMو LOاعتقاد دارند .براي مثال ،فورد
بیان مي كند كه TQMمحیط الزم براي ايجاد سازمان يادگیرنده را فراهم مي سازد) . (Ford, 9332موفقیت TQM
ارتباط با توانايي يادگیري ،جذب ،تطابق و اجراي تغییر نگرشهاي سازمان و تلفیق آنها در سازمان دارد .بارو اذعان مي كند
كه اين ارتباط به دو طريق ظاهر مي گردد.

اول :يک رابطه علت و معلولي است ،به طور مثال سازمان يادگیرنده نتیجه

اجراي  TQMدر سازمــان است .دوم :همبستگي قوي اي بین اين دو سیستم وجود دارد ،بهبود فرآيند و يادگیري سازماني،
كه به روشي يكپارچه و همزمان در حال اجرا هستند) . (Barrow, 1222گاروين شـرح مي دهد كه اگر  TQMبه صورت
يک فلسفه اجرا شود ،به خوبي مجموعه اي از تكنیک ها ،مي تواند چرخه اي براي يادگیري سازمان باشد )(Garvin, 9338
.
عده اي نیز بیان مي كنند كه بهبود سازماني و  ، TQMاز ابتدا موجب ايجاد سازمان يادگیرنده مي گردند .سنگه نیز معتقد
است كه فلسفه  TQMمبتني بر نگرش يادگیري پديد آمده است .در حقیقت ،تئوري موج يادگیري وي ،احساس بسیاري از
نويسندگان ،صنعتگران و دانشگاهیان كه  TQMرا اولین گام سازمان يادگیرنده مي دانند ،در خود خالصه مي كند .موج اول
متمركز است بر صف اول كارگران و مديران فعال در زمینه بهبود مستمر .استفاده موثر از آموزشهاي كیفي و چرخه PDCA
دمینگ و الگوبرداري رقابتي .موج دوم متوجه راههايي است كه مديران جهت پرورش تفكر و تعامل متقابل به منظور يادگیري
مستمر در موضوعهاي پويا و پیچیده درنظر مي گیرند .موج سوم ،تركیبي از دو موج اول است كه يادگیـــــري را امري
گريزناپذير در زندگي مي داند.

روش
اين تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات كاربردي است و از نظر نحوه گردآوري داده ها ،از نوع همبستگي است .جامعه آماري
اين تحقیق شامل  863نفر از كاركنان شركت هاي تولیدي استان كرمانشاه است .نمونه آماري با توجه به فرمول كوكران133 ،
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نفر تعیین شده و انتخاب افراد به روش تصادفي ساده بوده است .براي گردآوري داده ها از پرسش نامه يادگیري سازماني
مارتینز و همكاران ( ،)9332كه مشتمل بر  92سوال و پرسش نامه مديريت كیفیت جامع شبیه و ويو( )9339كه مشتمل بر
 12سوال و پرسش نامه عملكرد سازماني محق قان كه با توجه به هر سه بعد طراحي گرديده و مشتمل بر  92سوال بوده،
استفاده شده است.در اين تحقیق جهت تعیین روايي ابزار اندازه گیري ،ابتدا از روايي محتوا با استفاده از ساير مطالعات انجام
شده و ادبیات مرتبط با موضوع تحقیق بومي سازي شده و سپس توان سنجش خصیصه هاي مورد نظر در پرسش نامه توسط
جمعي از استادان دانشگاهي مورد تايید قرار گرفت.سپس براي تعیین اعتبار سازه از تحلیل عاملي تايیدي استفاده شد كه نتايج
نشان از اين بود كه با عاملي تمام گويه ها باالي  %1بود كه نشان از روايي مناسب ابزار سنجش بود.

تئوری ها و فرضیات تحقیق
مطالعات و بررسي هاي انجام شده در خصوص بكارگیري  TQMدر شركت هاي تولیدي توسط محققان قبلي انجام شده است.
برخي از محققان ابراز كرده اند كه شركت هاي تولیدي با افزايش تمركز خود در بازار ،استفاده صحیح از منابه انساني و كاالها و
بهبود رقابت تجاري در بازار ت اكید بیشتري بر عملكرد خود با استفاده از به كارگیري كیفیت مديريت در شركت هاي خود
دارند( .) Ahire & Golhar, 1226مطالعات زيادي در خصوص مديريت كیفیت جامع و عملكرد سازماني وجود دارد
( )Sahahedin, 9332كه بر ارتباط میان اين دو عامل تاكید دارند .يافته ها نشان مي دهند كه مديريت كیفیت جامع اثر
مثبتي بر عملكرد سازماني و اجرايي سازمان دارد( .)Demirbag et al,9336بر اساس پرسشنامه هاي موجود و نیز تجزيه و
تحلیل اطالعات ،رابطه مثبتي میان اجراي  TQMو عملكرد غیر مالي شركت هاي تولیدي وجود دارد در حالیكه تنها تاثیر
كمي از اجراي  TQMبر عملكرد مالي شركت هاي تولیدي ديده میشود.
عملكرد شركت ها با فاكتورهاي بهره وري ،رضايت مشتري ،افزايش فروش و سهم بازار اندازه گیري شد .با توجه به اطالعات
بدست آمده از نمونه ها فرضیات زير بدست آمدند:
 :H1بین  TQMو عملكرد شركت هاي تولیدي رابطه مثبتي وجود دارد.

 TQMو یادگیری سازمانی
بارو( )1228خاطر نشان كرده است كه  TQMبا يادگیري سازماني رابطه ي مستقیم دارد و يادگیري سازماني را به عنوان
خروجي مورد انتظار  TQMتعريف میكند .مطالعات بارو نشان میدهند كه با سازماندهي اصول  TQMشركت ها بايد بر عمل
يادگیري در س ه سطح تمركز داشته باشند :سطح فردي ،گروهي و سازماني .اين فرايند افراد را با تكنیک ها و اطالعات جديد
آشنا ساخته و به گروه هاي سازماني كمک مي كند تا پروژه هاي خود را تكمیل كرده و دانش مربوطه را گسترش دهند.
پراكندگي ابعاد  TQMنشان دهنده ي مشخصه هاي گسترده ي فرهنگ سازماني است (.)Zeitz & Ritchie, 1222
بنابراين اين تحقیق خاطر نشان میكند كه  TQMاثر مثبتي بر يادگیري سازماني دارد كه يافته هاي ) Hung et al, 9311
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آن را تايید میكند .همچنین اين تحقیق ارتباط میان  TQM؟،درگیري كاركنان ،مشتري مداري و حمايت مديريتي را با دو
بعد يادگیري سازماني و استراتژي يادگیري مورد بررسي قرار میدهد.يافته هاي برگرفته از شركت هاي تولیدي با تكنولوژي
هاي سطح باال ارتباط مهمي میان  TQMو يادگیري سازماني را نشان داده اند .بر اساس اين مطالعات:
 :H9بین  TQMو يادگیري سازماني رابطه مثبتي وجود دارد.

یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی
يادگیري سازماني براي دستیابي به مزيت رقابتي سازگار و متغیري كلیدي براي افزايش عملكرد سازماني است ( Brockman
 .) & Margan, 9338شركت هايي كه قادر به يادگیري هستند شانس بیشتري براي پیدا كردن جايگاهي مناسب در بازار
رقابتي دارند( .)Sinkula, 1222در نتیجه اينكه سازمان هاي يادگیرنده معموال" انعطاف پذير تر بوده و به چالش ها سريع تر
واكنش نشان میدهند( ) Salter & Narver, 1221كه اين امر آنها را قادر میسازد مزيت هداي رقابتي بلند مدت خود را
حفظ كنند( .)Dickson, 1226مطالعات متعدد نشان داده اند كه فرهنگ هايي كه باعث گسترش يادگیري سازماني میشوند،
يادگیري فردي ،گروهي و تیمي را نیز افزايش داده و به تبع آن عملكرد سازمان نیز بهبود مي يابد(.)Egan et al, 9332
برخي مطالعات همچنین رابطه ي مثبتي بین يادگیري سازماني و عملكرد شركت ها را نشان میدهند .به عنوان مثال باكر و
سینكوال( ) 1222نشان دادند كه يادگیري اثر مستقیمي بر عملكرد سازماني دارد .يک بررسي تجربي كه توسط ( Michna,
 )9332در مورد  911شركت تولیدي در لهستان انجام شد نشان میدهد كه يک رابطه تجربي میان يادگیري سازماني و
عملكرد سازمان وجود دراد كه بدين م عني است كه سازمانهايي كه به سطح باالتري از يادگیري سازماني مي رسند احتماال" به
سطح عملكردي بهتري نیز دست خواهند يافت .با توجه به مطالب گفته شدن اين فرضیه محقق میشود :
 :H8بین يادگیري سازماني و عملكرد شركت هاي تولیدي رابطه مثبتي وجود دارد.

یادگیری سازمانی به عنوان میانجی میان  TQMو عملکرد شرکت های تولیدی
مارتینز و جینجر ( ) 9332مطالعه اي را بر شركت هاي اسپانیايي انجام دادند كه رايطه میان  TQMو يادگیري سازماني و
عملكرد شركت هاي تولیدي را با استفاده از مدلسازي معادالت ساختاري نشان داده است.در اين بررسي يادگیري سازماني با
اندازه گیري فراگیري دانش ،توزيع اطالعاتي و تفسیر داده ها و همچنین حافظه سازماني كه نقش میانجي میان  TQMو
عملكرد سازماني دارند نشان داده میشود .آنها همچنین نتیجه گرفتند كه تجارت هاي كوچک بايد به اجرا و پیاده سازي
 TQMبیشتر تمركز كنند تا بتوانند مديريت دانش و عملكرد شركت ها را تحت حمايت قرار دهند .هانگ و همكارانش مدلي را
در سال  9311پیشنهاد دادند كه ارتباط میان  TQMو يادگیري سازماني و عملكرد آن را از طريق آزمايشات تجربي نشان
میدهد .با استفاده از مدلسازي معادالت ساختاري بر روي  998نمونه در صنايع پیشرفته تايوان آنها متوجه شدند كه مدل
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-TQMيادگیري سازماني -عملكرد خالق مدلي موثر بوده و نتیجتا" اينكه يادگیري سازماني بر رابطه ي میان  TQMو
عملكرد سازمان اثر مثبتي دارد بنابراين:
 :H2يادگیري سازماني نقش میانجي بین  TQMو عملكرد شركت هاي تولیدي دارد.

مدل مفهومی پژوهش

)H3 (+

ﻳﺎﺩﮔیﺭی ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﯽ

)H2 (+

)H٤ (+
ﻋﻣﻠﮑﺭﺩ ﺷﺭﮐﺕ
ﻫﺎی ﺗﻭﻟﻳﺩی

ﭘﻳﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯی ﻣﺩﻳﺭﻳﺕ
ﮐﻳﻔﻳﺕ ﺟﺎﻣﻊ

)H9 (+

بحث و نتیجه گیری
با اجراي  TQMمي توان اطمینان داشت كه عملكرد سازمان بهبود مي يابد .چارچوب پیشنهادي ارائه شده به بررسي نقش
میانجب يادگیري سازماني بر رابطه میان  TQMو عملكرد سازماني تاكید میكند .ماهیت رقابتي تجارت هاي مدرن و امروزي
شركت را وادار به بهبود مستمر عملكرد خود مي كند .جهاني شدن اقتصادتجاري حضورقدرتهاي تجاري جديد تغییر نیازهاي
مشتريان و پیشرفت هاي تكنولوژيكي و قانوني شركت ها را مصركرده كه برحفظ يک مزيت رقابتي پايدار ازطريق فعالیت هاي
نوآورانه تمركز كنند و اين مزايا به طور مستقیم با كیفیت تولید و خدمات درارتباط هستند مديريت كیفیت جامع با ارتباطي
كه با توانايي يادگیري جذب تطابق و اجراي تغییر نگرشهاي سازمان و تلفي آنها درسازمان دارد به عنوان ابزاري درحفظ اين
مزيت رقابتي مطرح مي باشد .ارزيابي عملكرد ،يک عامل كلیدي براي مديريت اثر بخش است.اين موضوع ممكن است از اين
حقیقت ناشي شـود كـه بـدون ارزيابي چیزي بهبود دادن آن مشكل خواهد بود .بنابراين بهبود دادن عملكرد سـازماني
نیازمنـد مشـخص كـردن و ارزيـابي تـﺄثیرات تكنیک هاي  TQMبر آن است.با توجه به تحقیقات انجام شده مثل تحقیق
گودرزوند چگیني و فروزانفر در سال  1836و ساير مطالعات انجام شده مي توان بـه اين نتیجه رسید كه با پیادهسازي اصول
مديريت كیفیت فراگیر در سازمان كارآفرين و با اعمال مديريت عملگرا ميتـوان بـه اهـدافي نظیر مشتريمداري و سودآوري
سازمان دست يافت.
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Abstract
In the new competitive market, the most important factor for companies is the demand for
quality in order to continue their life in the global market. The concept of quality management
has been developed as a result of intense global competition. Many previous studies have
shown that comprehensive quality management has a special relationship with organizational
performance. The purpose of this article is to examine issues related to the relationship
between quality management and organizational performance. This article also discusses the
need for an intermediary called organizational learning in the relationship between the two,
and predicts that comprehensive quality management covers organizational learning as well as
the organization's performance. The statistical population of this research consisted of ۸٦۸
employees of manufacturing companies in Kermanshah province. Among them, ۱۸۸
individuals were randomly selected using Cochran formula in the first half of ۱۳۹٦. This
research is correlational and the results of the data show that organizational learning has a
positive and significant relationship with quality management and organizational performance
variables.

Key words: Total Quality Management, Performance, Manufacturing Companies,
Organizational Learning
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