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چکیده
هدف از انﺠام این پﮋوهﺶ بررسی تﺄﺛیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری سبز است.
جامﻌﻪ آماری پﮋوهﺶ با استفاده از روش نمونﻪ تصادفی ساده از میان کارکنان ستادی و
اجرایی در رده های سرپرستان ،کارشناسان و رؤسا و مدیران شرکت صنایع ریختﻪگری ایران
در سال  1394بﻪ تﻌداد  115نفر انتخاب گردید .براساس فرمول کوکران حﺠم نمونﻪ الزم
جهت بررسی این پﮋوهﺶ 88 ،نمونﻪ بوده کﻪ تﻌداد  90نمونﻪ مورد بررسی قرار گرفت.
جدول کرجسی و مورگان نیز مقدار بﻪ دست آمده را تﺄیید مینماید .تﺠزیﻪ و تحلیل دادهها با
استفاده از مﻌادالت ساختاری صورت گرفتﻪ کﻪ با توجﻪ بﻪ نرمال بودن داده ها در آزمون
کلموگروف اسمیرنوف ،از آزمونهای پارامتریک در تحلیل روابط استفاده گردید .در بررسی
داده ها ،پایایی مرکب ،سازگاری درونی و اعتبار درونی مدل ،همچنین روایی تشخیصی در
سطح سازه تﺄیید شد کﻪ مثبت بودن مقادیر در شاخص  CV Comکیفیت مناسب مدل را
نشان می دهد و در نهایت شاخص  GOFدر این مدل عدد  0.207بﻪ دست آمد .با توجﻪ بﻪ
سﻪ مقدار  0.25 ،0.1و  0.36کﻪ بﻪ عنوان مقادیر ضﻌیف ،متوسط و قوی برای شاخص GOF
مﻌرفی شده است مقدار  0.207نشان دهندۀ مطلوبیت کلی و برازش متوسط مدل میباشد.
براساس یافتﻪ های این پﮋوهﺶ مؤلفﻪ مدیریت کیفیت جامع بر بهرهوری سبز تﺄﺛیر مستقیم
و مثبت دارد.
واژههای کلیدی :بهرهوری سبز،مدیریت کیفیت جامع،شرکت صنایع ریختﻪگری ایران
.1دانشیارگروه مدیریت ،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران،ایران gh_hashemzadeh@azad.ac.ir

 .2استادیار گروه مدیریت ،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسالمی،تهران ،ایران a_alirezaee@azad.ac.ir
.3دانﺶ آموختﻪ کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسالمی واحدتهران جنوب ،تهران،ایران (نویسنده مسؤول)
ar.mihanparast@live.com
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مقدمه
افزایﺶ بهرهوری بهترین ابزار برای افزایﺶ بهبود سطح زندگی مردم و ایﺠاد
ﺛروت ملی است .از دیدگاه سیستمی با گسترش این تفکر در سطح منابع اقتصادی جامﻌﻪ
میتوان نتیﺠﻪ گرفت کﻪ افزایﺶ بهرهوری شرکتها موجب افزایﺶ بهرهوری ملی شده
و آن نیز بﻪ باالرفتن قدرت خرید مردم ،رونق اقتصادی ،افزایﺶ درآمد ملی ،کاهﺶ تورم
و همچنین افزایﺶ اشتغال در دراز مدت منﺠر خواهد شد (احدی نیا.)1384 ،
تا ﭼند دهﻪ قبل ،محیط ﻃبیﻌی بﻪ عنوان متغیری مهم در سیستم های تولیدی
مطرح نبود .اما بﻪ تدریﺞ آسیب های محیطی دستاوردهای تمدن بشری را دﭼار مخاﻃره
ساخت .ضایﻌات و پسابهای تولیدی ،آلودگی محیط زیست را بﻪ دنبال داشت .آﺛار
مخرب بﻪ جا مانده از استفاده های بی رویﻪ از اکوسیستم ها و آسیب بﻪ منابع ﻃبیﻌی
بویﮋه منابع تﺠدیدناپذیر ،موجب بروز نگرانی های زیادی شد و انسان را بر آن داشت تا
راهی برای پیشگیری از این پیامدهای ناگوار بیابد .بحﺚ الگوی توسﻌﻪ پایدار بﻪ ﻃور
جدی از اواخر دهۀ  1980مطرح شد .مرکز فﻌالیت های «برنامﻪهای صنﻌت و محیط
زیست سازمان ملل » در سال  1989از عبارت تولید پاکیزهتر برای نشان دادن برداشت
کلی و فراگیر «تولید و محیط زیست» استفاده کرد( .ﻃاهری )1392،بدیهی است کﻪ
هیچ کشوری بدون توجﻪ بﻪ مسایل زیست محیطی نمی تواند بﻪ دنبال توسﻌﻪ پایدار
باشد ،لذا عمده ترین اقدام برای افزایﺶ بهره وری باید حفاظت از محیط زیست باشد،
زیرا بهره وری مبتنی بر بهبود مستمر و حفظ محیط زیست پایﻪ و اساس توسﻌﻪ پایدار
بوده است( .اسدی .)1391،بهره وری سبز عبارت است از بﻪ کارگیری نظام مدیریت،
تکنولوژی ها و فنون مناسب و صحیح برای تولید کاال و ارایﻪ خدمات سازگار با محیط
زیست و استفاده بهینﻪ از منابع در راستای ایﺠاد کمترین آالیندگی و در نهایت بهره وری
سبز یﻌنی :بﻪ حداقل رساندن ضایﻌات و آلودگی در ﭼرخﻪ عمر یک محصول یا یک نوع
خدمت از ﻃراحی تا مصرف (همان منبع.)1391 ،
بهرهوری سبز یک استراتﮋی ﭼند بﻌدی است کﻪ عملکرد تﺠارت و از همﻪ مهمتر
کیفیت زندگی را بهبود میبخشد .بهرهوری سبز بﻪ عنوان یک فلسفﻪ توسﻌﻪ از ائتالف دو
راهبرد مهم (بهبود بهرهوری) و (حمایت از محیطزیست) شکل گرفتﻪ است( .بهرهوری)
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ﭼارﭼوبی برای بهبود مداوم و (حمایت از محیطزیست) پایﻪ و اساس حفظ و تداوم بهبود
را ارائﻪ می دهد (بهروز.)1393،
مفهوم بهره وری س بز از ادغام دو مهم استراتﮋی توسﻌﻪ یﻌنی بهبود بهره وری و
حفاظت از محیط زیست برگرفتﻪ شده است(هوآ .)2000 ،1سازمان بهرهوری آسیایی2
بهره وری سبز را یک استراتﮋی جامع تﻌریف می کند کﻪ بﻪ موجب آن کشور می تواند با
اهرم پویایی بهره وری و با عدالت اجتماعی ،رفاه و رسیدن بﻪ کیفیت بهتر زندگی را برای
شهروندان خود افزایﺶ دهد(سازمان بهرهوری آسیا  .)2002،بهرهوری سبز راهبردی برای
افزایش بهره وری و حفاظت از محیط زیست جهت نیل بﻪ توسﻌﻪ پایدار اقتصادی-
اجتماعی می باشد .شاخص بهرهوری سبز 3برای اندازه گیری و پایﺶ عملکرد اقتصادی
بنگاه بﻪ همراه عملکرد زیست محیطی آن میباشد در حالی کﻪ بهره وری فقط عملکرد
اقتصادی را نشان می دهد .بهرهوری ﭼارﭼوب بهبود مستمر را فراهم میآورد در حالی
کﻪ حفاظت از محیط زیست زیربنای توسﻌﻪ پایدار می باشد و بدون حفظ محیط زیست
تداوم و استمرار توسﻌﻪ دﭼار ﭼالﺶ میشود (گاندی .)2006 ،4بهره وری سبز یک
استراتﮋی برای افزایﺶ بهره وری و عملکرد زیست محیطی برای توسﻌﻪ کلی اجتماعی و
اقتصادی است و جهت استفاده از تکنیک های مناسب ،فن آوری ،و سیستمهای مدیریت
برای تولید کاالها و خدمات سازگار با محیط زیست است (فیندیازتوتی.)2011 ،5
در دنیای امروز وجود مزیت رقابتی در بازار امری اجتناب ناپذیر بوده و تولید
کنندگان مایلند با استفاده از تکنولوژیهای نوین بﻪ سمت کاهﺶ مصرف منابع ،اعم از
آب ،گاز و کاهﺶ آالیندههای زیستمحیطی در راستای کسب سود و بهبود بهرهوری
سازمانی کﻪ همان بهرهوری سبز است ،حرکت نمایند .از سویی در فضای رقابتی حاصل
از فﻌالیت تولیدکنندگان داخلی و خارجی ،مشتریان حق انتخاب دارند .بنابراین هر ﭼﻪ
اهرمهای جذب مشتری قویتر باشد امید بﻪ دست آوردن و نگهداری مشتریان شرکت و
افزایﺶ بهرهوری بیشتر است .تمامی تحوالت شرکت های تولیدی برای پاسخ گویی بﻪ
نیازهای مشتریان است و فﻌالیت شرکتها بدون مشتری مﻌنایی ندارد و سازگاری تنها
1. Hwa
2. Asian Productivity Organization
3 .GPI
4 . Gandhi
5 . Findiastuti

100

مدیریت بهره وری – شماره  –46پاییز 1397

راه ماندگاری در بازار است .از این رو شرکتها میبایست بﻪ برای کسب سهم باالتر از
بازار رویکردی متفاوت بﻪ بازار و تولید داشتﻪ باشند و امروزه تغییر رویکرد در این الیﻪ
بدون توجﻪ بﻪ کیفیت تولید و تﺄﺛیرات آن برای جامﻌﻪ و حفظ منابع و محیط زیست برای
نسل آینده امکانپذیر نخواهد بود.
در این مسیر مفاهیم متﻌددی ازجملﻪ مدیریت کیفیت جامع مطرح شده کﻪ در
شرکتها و سازمان ها با فﻌالیتهای متفاوت مورد استفاده قرار میگیرد.
مدیریت کیفیت جامع 1فلسفﻪ مدیریتی است کﻪ هدف آن بﻪ کارگیری تمامی منابع
سازمان از جملﻪ کارکنان بﻪ عنوان مؤﺛرترین عامل دستیابی بﻪ اهداف شرکت است.
تمرکز اصلی نظام مدیریت کیفیت جامع بر افزایﺶ رضایت مشتری (خواه درونی و یا
بیرونی) است .مدیریت کیفیت جامع بﻪ ترکیب فلسفﻪ مدیریت مشارکتی ،تکنیکهای
آماری و همکاری پرسنل از ﻃریق ارتباﻃات میپردازد تا بﻪ بهبود کیفیت کاالها و
خدمات ،زمانبندی صحیح تولید ،تﺄمین نیاز مشتریان و کاهﺶ هزینﻪها منﺠر شود.
بنابراین ،مدیریت کیفیت جامع تمامی فﻌالیتهای یک سازمان از فروش و بازاریابی
گرفتﻪ تا ﻃراحی ،تولید و خدمات پس از فروش را در بر میگیرد (رئیسی اردلی.)1383،
مدیریت کیفیت جامع فرآیندی است کﻪ بر اساس آن ،مدیریت با مشارکت کارکنان،
مشتریان و اعتباردهندگان بﻪ بهبود مستمر کیفیت میپردازد (مصدق راد.)1381 ،
مدیریت کیفیت جامع ،جانشینی برای بﻌضی مفاهیم مدیریتی مثل مدیریت بر
مبنای هدف ،مدیریت مشارکتی ،حلقﻪ های کیفیت ،ارزش افزوده و ارزیابی است
(استینگرابر .)1995 ،2مدیریت کیفیت فراگیر بﻪ عنوان یک استراتﮋی مهم ،نقﺶ اساسی
در تمایز سازمان ها در زمینﻪ نوآوری دارد (بالدوین .)1996 ،3مدیریت کیفیت جامع یک
سیستم مدیریتی دائماً در حال تحول شامل ارزشها ،شیوه ها و ابزار ،با هدف افزایﺶ
رضایت مشتری داخلی و خارجی با مقدار کم منابع میباشد (هلستن و کلسﺠو.)2000 ،4
مدیریت کیفیت فراگیر ،یک استراتﮋی سازمانی است کﻪ از ﻃریق بﻪ کارگیری روشهای
کیفی ،خدمات و تولیدات با کیفیت باال بﻪ مشتریان ارائﻪ میکند (سازمان بهرهوری
)1 . Total Quality Management (TQM
2 . Steingraber
3 . Baldwin
4. Hellsten & Klefsjo
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آسیا .)2000،مدیریت کیفیت جامع ،مستلزم مشارکت بین مدیریت و نیروی کار است.
این فلسفﻪ مدیریتی ،تغییرات بنیادی را در همﻪ جنبﻪ های سازمان شامل نیروی کار،
مدیریت ،ساختار و فرهنگ سازمانی را می ﻃلبد (آلوارو .)2003 ،1مدیریت کیفیت فراگیر
نوعی استراتﮋی است کﻪ می تواند باعﺚ بهبود یادگیری و افزایﺶ مزیت رقابتی سازمان ها
شود (الم .)2008 ،2مدیریت کیفیت جامع فلسفﻪ ای مدیریتی است کﻪ فرهنگی سازمانی
متﻌهد بﻪ ایﺠاد رضایت در مشتری از ﻃریق بهبود مستمر را پرورش می دهد (ابران
هوسا .)2008 ،3اصطالح مدیریت کیفیت فراگیر بﻪ سﻪ قسمت تقسیم میشود کﻪ بﻪ
موجب آن جامع بﻪ هر فرد درگیر در این فرآیند (شامل مشتریان و تﺄمینکنندگان)،
کیفیت بﻪ نیازهای مشخص مشتری و مدیریت بﻪ مدیران ارشد متﻌهد اشاره دارد (مراد
و راجﺶ کومار .)2010 ،4مدیریت کیفیت جامع بﻪ عنوان یک فلسفﻪ بﻪ دنبال ادغام تمام
توابع سازمانی در همﻪ زمینﻪ ها از محصوالت و خدمات جهت تبدیل شدن بﻪ یک حوزه
پﮋوهشی جذاب و مهم است (اوال.)2013 ،5
با توجﻪ بﻪ افزایﺶ حﺠم تولید در راستای تﺄمین نیاز مشتریان و بزرگ شدن اندازۀ
شرکتها و افزایﺶ تنوع نیاز در مشتریان سازمان ها و شرکتها ،در مسیر فرآیند تولید و
حفظ محیط زیست نیاز بﻪ ابزاری ﭼون مدیریت کیفیت جامع ملموس میباشد .مدیریت
کیفیت جامع می تواند با اعمال مدیریت در راستای استفاده بهینﻪ از مواد ،حذف ضایﻌات
و کاهﺶ آالیندههای زیستمحیطی نقﺶ یک کانال تسهیل کننده را در فروش با ایﺠاد
مزیت رقابتی در کیفیت و قیمت کﻪ منﺠر بﻪ کسب سود و بهرهوری میگردد ،ایفا نماید.
از مدیریت کیفیت جامع با رویکرد بهره وری سبز با عنوان مدیریت کیفیت زیست
محیطی فراگیر 6نیز یاد میشود.
مدیریت کیفیت زیست محیطی فراگیر در مﺠموع بﻪ عنوان یک محور اقتصادی،
سیستم گسترده و و رویکرد یکپارﭼﻪ جهت کاهﺶ و حذف جریان های زبالﻪ در ارتباط با
1 . Alvaro
2 . Lam
3 . Abrunhosa
4 . Murad & Rajesh Kumar
5 . Ola
)6.Total Quality Environmental Management (TQEM
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ﻃراحی ،ساخت و یا دفع محصوالت و مواد استفاده میشود (ویلینگ .)1994 ،1مدیریت
کیفیت زیست محیطی فراگیر از یکپارﭼﻪ سازی سیستم مدیریت زیست محیطی 2بﻪ
مدیریت کیفیت جامع پدید آمده است (لزیبت.)2010 ،3
مدیریت کیفیت جامع منادی یک تغییر پارادایم ،از فرهنگ واکنﺶ بﻪ یک فﻌالیت
با تﺄکید بر اهمیت حفظ مشتریان است .توسﻌﻪ فرهنگ ،مشارکت و توانمندسازی تک
تک کارمندان در درون سازمان ،از ضﻌیف ترین تا قوی ترین فرد ،امری ضروری است.
بﻪ عبارت دیگر ،هر کس مسؤول تضمین کیفیت است(جمشید خان.)2003 ،4
آشنایی با مزایای حذف یا کاهﺶ زبالﻪ و استفاده بهینﻪ از منابع ،یک رویکرد فراگیر
است کﻪ بﻪ همﻪ ذی نفﻌان و مشارکت کنندگان کمک می کند .با این حال ،برای مؤﺛر
واقع شدن این رویکرد برخی از آموزش ها تقریبا بﻪ ﻃور قطع الزم است .اجتناب از
ضایﻌات مﻌادل منابع مصرف شده در تولید آن است .اجرای برنامۀ حداقل کردن ضایﻌات
و استفادۀ مﺠدد آن و بهبود مداوم مصرف یک استراتﮋی و مزیت رقابتی در این زمینﻪ
ارائﻪ می دهد(موهانتی و دشماخ. )1999 ،5
ماری مین 6و همکاران (  )2014در مطالﻌﻪ ای موضوع تﺠزیﻪ و تحلیل زنﺠیرۀ
ارزش برای بهبود بهره وری سبز در زنﺠیره تﺄمین الستیک ﻃبیﻌی را بررسی نموده و
مﻌتقدند :شرایط سطح بهره وری سبز در اوایل فرایند تولید با توجﻪ بﻪ استفاده کمتر از حد
مطلوب منابع :استفاده از مقدار زیادی از آب می تواند بﻪ تخلیﻪ زبالﻪ های مایع در مقدار
زیادی منﺠر شود .بنابراین ،ﭼهار استراتﮋی جایگزین کﻪ براساس نظرات کارشناسان در
حوزۀ الستیک ﻃبیﻌی انتخاب شدند عبارتنداز )1(:بهینﻪسازی فرایند تولید)2( ،ویﮋگیهای
کنترل مواد خام )3( ،مواد کمکی تﻌویض ،و ( )4استفاده مﺠدد از آب (استفاده مﺠدد) کﻪ
بﻪ عنوان بهترین استراتﮋی است.

1 . Willig
)2 Environmental management system (EMS
3 . Lazibat
4 . Jamshed H. Khan
5 . Mohanty and S.G. Deshmukh
6 . Marimin
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سئونگ جان 1و همکاران ( )2014موضوع بهره وری مبتنی بر سیستم برنامﻪ ریزی
فرآیند سبز برای یک فرآیند ماشین کاری را مورد مطالﻌﻪ قرار داده و مﻌتقدند :الگوریتم
برنامﻪریزی فرایند  GPبﻪ برای استخراج پارامترهای فرآیند ،برای بهبود  GPدر عملیات
ماشین کاری ارائﻪ شده است .این الگوریتم ،مدل روش قبلی مبتنی بر برنامﻪریزی فرایند
سنتی را با ارزیابی ادغام کرده و از ﻃریق ﭼرخﻪ بهبود فرایند بﻪ ﻃوری کﻪ متاﺛر از
برنامﻪ ریزی روند فﻌلی بر عملکرد ماشین کاری است انﺠام شده و می تواند در تصمیم
گیری برنامﻪ ریزی فرآیند الزم برای عملیات ماشین کاری بﻌدی کمک کند.این الگوریتم
مشکل تﻌادل بین بهره وری و اجرای توانایی های سبز را کﻪ مکمل بوده و سازگار است،
حل میکند و می تواند نسبت بﻪ تﺠسمی نزدیک از روش های فن آوری کﻪ منبع
آالینده در مبحﺚ انرژی را کاهﺶ داده و بﻪ حداقل میرساند ،در مرحلﻪ برنامﻪ ریزی
فرآیند بهبود دهد.روش سازگار با محیط زیست ﻃراحی شامل :انتخاب مواد و آﺛار زیست
محیطی پیﺶ بینی شده برای ﻃراحی محصول با استفاده از سیستم متریک ،روش ها،
ﭼارﭼوب ها و ابزار است.
موهان 2و همکاران ( )2006در مطالﻌﻪ ای موضوع شاخص های بهره وری سبز،
یک گام عملی در جهت یکپارﭼﻪ سازی حفاظت از محیط زیست عملکرد را بررسی
نموده و مﻌتقدند :شاخص بهرهوری سبز ) (GPIاز بهبود مستمر ،در صنﻌت ریختﻪگری؛
ش امل اجرای عوامل اقتصادی و زیست محیطی است .در صنﻌت ریختﻪگری GPI
می تواند بﻪ عنوان بازخورد عملی برای رهبری در تصمیم گیری های اﺛرگذار مورد استفاده
قرار میگیرد .پﮋوهﺶ ،یک ﭼارﭼوب و شاخص برای اندازه گیری آﺛار مستقیم زیست
محیطی از صنﻌت ریختﻪگری را نشان می دهد در حالی کﻪ آﺛار غیرمستقیم زیست
محیطی همچون مصرف برق وجود دارد و می توان با کاهﺶ آلودگی از فرصت های
جدید موجود در دیگر صنایع بهره برداری کرد تا یک راهنمای کاربردی باشد.
سید محمود زنﺠیرﭼی و همکاران ( )1392موضوع ارائۀ ﭼارﭼوب ارزیابی سبز بودن
صنایع تولیدی براساس عملکرد محیطی و رویکرد فازی (مطالﻌۀ موردی :صنایع کاشی،
فوالد و نساجی استان یزد) را در مطالﻌﻪ خود بررسی نموده و مﻌتقد است :صنایع کاشی،
1 . Seung-Jun Shina
2 . N. Mohan
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فوالد و نساجی استان یزد باید از مواد سازگار با محیط زیست برای ساخت و بستﻪ بندی
محصوالت استفاده کرده و مواد خود را از تﺄمین کنندگانی کﻪ مسائل مربوط بﻪ محیط
زیست را رعایت می کنند ،خریداری کنند ،همچنین بﻪ بازیافت محصوالت و بازاریابی
محصوالت با تکیﻪ بر آگاهی های محیطی مصرف کنندگان بپردازد .استفاده از وسایل
حمل و نقل مطمئن و کم خطر نیز می تواند در افـزایﺶ توزیع سبز برای صنﻌت مفید
باشد .این صنایع می بایست بـﻪ ﻃراحی محصوالت سازگار با محیط زیست پرداختﻪ و در
بخﺶ تولیدی نیز از تﺠهیزات سازگار با محیط زیست و مواردی دیگر بﻪ برای ارائﻪ
محصوالت سازگار با محیط زیست استفاده کنند.
محمد پناهنده و منصور صوفی ( )1384نیز در مطالﻌات خود با موضوع رهیافت
پیشگیری از وقوع آلودگی ( )PPرویکرد محیط زیستی مدیریت کیفیت جامع ( )TQMرا
بررسی نموده و مﻌتقدند :آینده سازمان ها بﻪ محاسبۀ همزمان دو متغیر گره خورده است:
کارایی اقتصادی؛ تضمین کیفیت محیط زیست.
متغیر اولی ،رقابت درونی صنایع با یکدیگر را تحت تﺄﺛیر قرار می دهد و مبین آن
است کﻪ سازمانی کﻪ بتواند کیفیت های مشابﻪ و یا باالتر را با قیمت پایین تری در اختیار
مشتریان قرار دهد ،شانس رقابت و ماندگاری بیشتری خواهد داشت .اما متغیر دومیبﻪ
شکوفایی عصر اﻃالعات و ارتباﻃات ،و یا فناوریهای ارتباﻃی و اﻃالعاتی و شکل گیری
نیازهای اعتالیی جوامع مرتبط است.
سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی فراگیر با مالحظﻪ تمام سیستم های
مدیریتی قبلی و استاندارد ،دارای ﭼهارﭼوبی جامع و بدور از پیچیدگی برخی مدلها است
کﻪ با اجرای آن در سازمان ها بسیاری از مﻌضالت کیفیتی ،زیست محیطی و مدیریت
پسماندها حل شده و در کنار آن توجﻪ بﻪ کاهﺶ هزینﻪ و سالمت پرسنل در این مدل
قابل حصول است .این مدل با کمترین هزینﻪ قابل اجرا بوده و بستر مناسبی را برای
بهبود و توسﻌﻪ کیفیت و نیل بﻪ تﻌالی سازمانی فراهم میآورد(جلیل عمرانیخواه.)1391 ،
یک سازمان کیفیت مدار برای حفظ موقﻌیت رقابتی خود باید اهداف گروهی
مشخصی داشتﻪ باشد کﻪ سازمان را بﻪ سوی بهبود مستمر و برتری در بازار سوق دهد.
سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی فراگیر ،مفاهیم مدیریت کیفیت را با شیوه تولید
سبز ترکیب میکند .هدف نهایی سیستم مدیریت تلفیقی محیط زیست رسیدن بﻪ توسﻌﻪ
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پایدار است زیرا این سیستم تلفیقی از مدیریت کیفیت ،مدیریت ایمنی و بهداشت و در
رأس مدیریت محیط زیست میباشد (رنﺠبر.)1389 ،
مﻌموالً در سازمان هایی کﻪ بﻪ روش های متداول قدیمی مدیریت میشدند رسیدگی
بﻪ مسائل مربوط بﻪ کیفیت تنها مسؤولیت دپارتمان یا مدیریت کیفیت بود و رسیدگی بﻪ
مسائل مربوط بﻪ ایمنی تنها مسؤولیت دپارتمان یا مدیریت ایمنی بود .با توجﻪ بﻪ
مشکالت متﻌدد و ضﻌف های مدیریتی کﻪ ﭼنین دیدگاهی بﻪ همراه دارد ،بﻪ کارگیری
روش های نوین مدیریتی اجتنابناپذیر است .دیدگاه نوین مدیریتی  ،TQتوجﻪ بﻪ ایمنی
و کیفیت را وظیفﻪ عمومی تمام کارمندان سازمان تﻌریف می نماید و مدیران ایمنی و
کیفیت در این دیدگاه نقﺶ کاتالیزور را دارند ( بردیا وحیدی.)1384،
سازمان ها بقای خود را در مسؤولیت پذیری در سﻪ حوزه اقتصادی ،اجتماعی و
زیست محیطی یافتﻪ اند .آنها با اجرا و استقرار نظام مدیریت سبز (مدل مدیریت سبز بﻪ
صورت الگو) میتوانند ضمن دستیابی بﻪ موفقیت پایدار با بسترهای مناسب برای ارتقای
بهره وری ،کیفیت ،رقابت پذیری ،اتخاذ نگرش سبز در سازمان و ایﺠاد ساختارهای
سازمانی خالقیت و نوآوری درمصرف بهینﻪ مواد الزم را فراهم سازند (قاسمی و حاجی
زاده.) 1391 ،
بزرگ ترین عامل انهدام و آلودگی محیط زیست در میان عوامل انسان ساخت،
عبارت از تولید ،تبدیل و مصرف انواع انرژی است .این درحالی است کﻪ نﻪ تنها مصرف
انرژی در جهان در سطح ﺛابتی باقی نخواهد ماند ،بلکﻪ پیﺶ بینی ها ،حاکی از افزایﺶ
مصرف آن در سال های آتی ،بﻪ دلیل افزایﺶ جمﻌیت ،میل بﻪ رفاه و افزایﺶ تولید
ناخالص سرانﻪ است .یکی از پیامد مصرف این میزان انرژی ،افزایﺶ میزان انتشار
دی اکسیدکربن و دیگر آالینده های زیست محیطی است مطالﻌات و تﺠربیات نشان
میدهد کﻪ دو راه حل اصلی برای تﻌدیل این مشکل وجود دارد )1 :افزایﺶ بازده مصرف
انرژی  )2افزایﺶ سهم انرژی های تﺠدید پذیر در ترکیب انرژی جهان.
با برنامﻪ ریزی های صحیح و اصولی در برنامﻪ های توسﻌﻪ و سیاست های کالن
کشور و از ﻃریق اجرای راهکارهای کاهﺶ مصرف انرژی و بهینﻪ سازی آن ،آموزش و
آگاه سازی ،برنامﻪ ریزی های پویا و هدفمند ،تغییرات الزم در پتانسیل های فنی و
اقتصادی و سود بردن از امکانات زیست محیطی و اکولوژیک سرشار و مستﻌد کشور،
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می توان جهت نیل بﻪ اهداف توسﻌﻪ پایدار همسو با اقتصاد سبز و گام برداشت (تقوی و
عباسپور.)1391 ،
برای ارزیابی بهره وری ،نسبت ورودی و خروجی مورد استفاده برای تولید محصول
و یا خدمات محاسبﻪ میگردد .ورودی ها و داده ها در مدل بهره وری سنتی ﭼهار مورد
نیروی کار ،سرمایﻪ ،مواد و انرژی است (هیپ .)1992 ،1در مدل بهره وری سنتی روشی
برای مقابلﻪ با آسیب های وارده از ورودی های سنتی بر پارامترهای ﻃبیﻌی محیط زیست
(آب و هوا) تدوین نشده است .بنابراین باید تدابیری اندیشیده شود تا آب و هوا بﻪ
وضﻌیت اولیﻪ خود بازگشتﻪ و مﺠدداً بﻪ صورت پاک در فرآیند تولید استفاده شود.
بازگرداندن آب و هوا بﻪ وضﻌیت اولیﻪ خود ،هزینﻪ ورودی بﻪ سازمان است .یقیناً سازمانها
با کاهﺶ هزینﻪ های ورودی میتوانند بهره وری را افزایﺶ دهند.
هدف اصلی این پﮋوهﺶ دستیابی بﻪ بهره وری سبز با اعمال مدیریت کیفیت جامع
بر ورودی های مدل سنتی یﻌنی نیروی کار ،سرمایﻪ ،مواد و انرژی (تغییر در مدل سنتی
و رعایت مالحظات زیست محیطی) می باشد.
مدل مفهومی:

شکل شماره ( -)1مدل ارایه شده در این پژوهش

1 . Heap
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ابزار و روش
این تحقیق از نوع کاربردی ،و از نظر بﻪ دست آوردن داده ها توصیفی از نوع
همبستگی است و بﻪ دلیل استفاده از پرسﺶ نامﻪ از نوع تحقیقات کمّی بﻪ شمار می رود.
جامﻌۀ آماری پﮋوهﺶ شامل کلیﻪ کارکنان ستادی و اجرایی در ردههای سرپرستان،
کارشناسان و رؤسا و مدیران شرکت صنایع ریختﻪ گری ایران در سال  1394بﻪ تﻌداد
 115نفر بوده است .بر اساس فرمول کوکران حﺠم نمونﻪ الزم جهت بررسی این پﮋوهﺶ
 88نمونﻪ بوده کﻪ تﻌداد  90نمونﻪ مورد بررسی قرار گرفتﻪ است .جدول کرجسی و
مورگان نیز مقدار بﻪ دست آمده را تﺄیید می نماید.
پرسﺶ نامﻪ پﮋوهﺶ از ﻃریق مطالﻌﻪ پرسﺶ نامﻪهای مشابﻪ و مصاحبﻪ با خبرگان
بخﺶ های مختلف سازمان تنظیم و از ﻃریق غربال سازی شاخص ها تکامل یافتﻪ و
پس از دریافت تﺄیید روایی پرسﺶ نامﻪ با محاسبﻪ پایایی از روش آلفای کرونباخ ،عدد
 0.875بﻪ دست آمد کﻪ بیانگر قابلیت اعتماد بﻪ پرسﺶ نامﻪ است.
یافته ها
از مﺠموع  90نمونﻪ ای کﻪ مورد بررسی قرار گرفت:
4نفر ( )4.4%از پاسخدهندگان زن و 86نفر ( )95.6%از پاسخدهندگان مرد میباشند.
 20درصد از افراد دارای مدرک دیپلم 7.8 ،درصد از افراد دارای مدرک فوق دیپلم،
 63.3درصد از افراد دارای مدرک کارشناسی و 8.9درصد از افراد دارای مدرک کارشناسی
ارشد میباشند .بیشترین افراد نمونﻪ با  63.3درصد دارای مدرک کارشناسی میباشند.
15.6درصد از افراد کمتر از  5سال31.1 ،درصد از افراد بین  5تا  10سال،
41.1درصد از افراد بین  10تا  20سال12.2 ،درصد از افراد باالی  20سال دارای سابقﻪ
کاری میباشند .بیشترین افراد نمونﻪ با 41.1درصد بین  10تا  20سال سابقﻪ کاری دارند.
 1.1درصد از افراد کمتر از  25سال48.9 ،درصد از افراد بین  25تا  35سال،
36.7درصد از افراد بین  35تا  45سال13.3 ،درصد از افراد باالی  45سال دارند.
بیشترین افراد نمونﻪ با  48.9درصد بین  25تا  35سال حایزند.
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20درصد از افراد رشتﻪ علوم انسانی 53.3 ،درصد از افراد رشتﻪ فنی 20 ،درصد از
افراد رشتﻪ ریاضی و فیزیک 6.7 ،درصد از افراد رشتﻪ علوم تﺠربی می باشند .بیشترین
افراد نمونﻪ با  53.3درصد ،در رشتﻪ های فنی تحصیل نموده اند.
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آمار استنباطی
آزمون کولموگروف اسمیرنف :1این آزمون با توجﻪ بﻪ فرضیات زیر بﻪ بررسی نرمال
بودن داده می پردازد.
 :H0دادهها دارای توزیع نرمال هستند.
 :H1دادهها دارای توزیع نرمال نیستند.
در آزمون کلموگروف -اسمیرنف اگر سطح مﻌنیداری برای کلیۀ متغیرها بزرگتر از
سطح آزمون ( )0/05باشد توزیع دادهها نرمال است.
جدول شماره ( )1سطح معنیداری آزمون کولموگروف – اسمیرنف شاخص ها
مؤلفه ها

مقدار آماره آزمون

سطح معناداری

نتیجه آزمون

مواد سبز

.971

.303

تﺄیید

انرژی سبز

.871

.434

تﺄیید

سرمایه سبز

.894

.401

تﺄیید

کارکنان سبز

1.013

.256

تﺄیید

مدیریت کیفیت جامع

.616

.843

تﺄیید

بهره وری سبز

.472

.979

تﺄیید

با توجﻪ بﻪ نتیﺠۀ آزمون کلموگروف -اسمیرنف تمامی متغیر ها دارای توزیع نرمال
میباشند ﭼون سطح مﻌنیداری بﻪ دست آمده برای آنها در این آزمون بزرگتر از 0/05
میباشد .بنابراین از آزمونهای پارامتریک برای تحلیل روابط استفاده می کنیم.
با توجﻪ توزیع نرمال داده ها بﻪ برای بررسی روابط بین دو متغیر ،از آزمون
همبستگی پیرسون 2استفاده می کنیم .اگر توزیع دادهها نرمال نباشد آزمون همبستگی
اسپیرمن باید مورد بررسی قرار گیرد.
ضریب همبستگی پیرسون بین  -1و  1تغییر می کند .اگر  r=1بیانگر رابطۀ
مستقیم کامل بین دو متغیر است ،رابطۀ مستقیم یا مثبت بﻪ این مﻌناست کﻪ اگر یکی از
1- Kolmogorov–Smirnov test
2- Pearson Correlation Coefficien
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متغیرها افزایﺶ (کاهﺶ) یابد ،دیگری نیز افزایﺶ (کاهﺶ) می یابد .اگر  r=- 1نیز
وجود یک رابطۀ مﻌکوس کامل بین دو متغیر را نشان می دهد .رابطۀ مﻌکوس یا منفی
نشان می دهد کﻪ اگر یک متغیر افزایﺶ یابد متغیردیگر کاهﺶ می یابد و بالﻌکس.
زمانی کﻪ ضریب همبستگی برابر صفر باشد بین دو متغیر رابطۀ خطی وجود ندارد.
جدول شماره ( )2آزمون ضریب همبستگی پیرسون

رابطه مسیر

ضریب همبستگی

سطح معناداری

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺑﻬﺮﻩ ﻭﺭی ﺳﺒﺰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺒﺰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺍﻧﺮ�ی ﺳﺒﺰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺒﺰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺒﺰ

0/680
0/387
0/437
0/606
0/593

0/00
0/00
0/00
0/00
0/00

همان ﻃورکﻪ در جدول شماره  2مشاهده میشود؛ سطح مﻌناداری  0.000کﻪ کمتر
از  α=0/05بوده وجود رابطۀ بین مؤلفﻪ ها را تﺄیید می کند و آزمون مﻌنادار است .مقدار
ضریب همبستگی بین مؤلفﻪ نشان دهنده رابطۀ مستقیم و مثبت بین متغیرها بوده و
شدت رابطۀ بین آنها را نشان می دهد.
در مدل مربوط بﻪ پﮋوهﺶ همان ﻃور کﻪ در شکل زیر نمایﺶ داده شده است 4
متغیر فرعی و یک متغیر اصلی در پﮋوهﺶ وجود دارد.

تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهرهوری سبز
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شکل شماره (-)1بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی مدل اولیه

برای تحلیل مدل کلی نیاز بﻪ بررسی  4مدل اندازه گیری فرعی و  1مدل اندازه
گیری اصلی نیاز است .در مدل پﮋوهﺶ ضرایب بارهای عاملی هر یک از سؤاالت مربوط
بﻪ متغیرها بررسی شده است .در نمودار شماره  1بارهای عاملی مدل روی فلﺶ آمده
است.
ضرایب معناداری t

برای بررسی برازش مدل ساختاری پﮋوهﺶ از ﭼندین مﻌیار استفاده میشود کﻪ
اولین و اساسی ترین مﻌیار ،ضرایب مﻌناداری tیا همان مقادیر  t-valuesمی باشد.در
صورتی کﻪ این اعداد از  1.96بیشتر شود ،نشان از صحت از صحت رابطۀ بین متغیر ها و
در نتیﺠﻪ تﺄیید فرضیﻪ های پﮋوهﺶ در سطح اﻃمینان  0.95دارد.
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شکل شماره (-)2آماره  t-valueمدل اولیه

تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهرهوری سبز

متغیر

کد در مدل

انرژی سبز

1

سرمایﻪ سبز

2

سرمایﻪ سبز

3

کارکنان سبز

4

مدیریت کیفیت جامع

5

گویهها
 : q1کیفیت محصول
 : q2حﺠم پسماند و ضایﻌات
 : q3انتظارات زیست محیطی
 : q4وفاداری مشتری
 : q5تﺄﺛیر در فروش
 : q6هزینﻪ مصرفی انرژی
 : q7توان تﺄمین انرژی سبز
 : q8زیرساخت های استفاده از انرژی های سبز
 : q9هزینﻪ عملیات تصفیﻪ آالینده های زیست محیطی
 : q10کاهﺶ آالیندگی های تولید
 : q11افزایﺶ حﺠم تولید با انتقال و دریافت تکنولوژی
 : q12تمایل در سرمایﻪ گذاری تولید سبز
 : q13افزایﺶ حﺠم تولید با خرید و یا نوسازی ماشین آالت و تﺠهیزات
: q14افزایﺶ کیفیت در محصول از ﻃریق جذب متخصصان و کارشناسان
 : q15سهم فرهنگ سازی در افزایﺶ تقاضای کاالهای سبز
 : q16شیوه رهبری
 : q17عوامل انگیزشی
 : q18وضﻌیت جسمی و روحی کارکنان
 : q19آموزش کاربردی و عمومی
 : q20سابقﻪ و تﺠربﻪ کاری کارکنان
 : q21خالقیت و نوآوری کارکنان
 : q22کاهﺶ ضایﻌات از ﻃریق مدیریت فرآیند
 : q23پایﺶ میزان مصرف انرژی از ﻃریق مشارکت کارکنان
: q24بکارگیری مواد بازیافت پذیر بﻪ برای افزایﺶ قدرت ﭼانﻪ زنی و
تﺄمین مواد اولیﻪ
:q25افزایﺶ کارآیی کارکنان از ﻃریق مدیریت در کنترل و کاهﺶ آالینده
های فرآیند
 :q26افزایش اثربخشی از طریق مشارکت کارکنان

113

بارعاملی

آماره t

استاندارد
0.448007
0.727566
0.681857
0.393960
0.825250
0.607046
0.462399
0.044029
0.832637
0.687845
0.669427
0.502289
0.619822
0.596660
0.741823
0.649555
0.818077
0.720297
0.797594
0.554250
0.728692
0.582790
0.531143

2.336834
9.403241
8.371366
2.104173
18.989372
4.855190
3.066230
0.213384
28.661889
9.403642
7.066336
3.879855
5.438547
6.572044
12.211340
6.027175
20.266718
9.368034
18.172820
5.302242
20.884520
5.869350
5.002122

0.585827

5.570984

0.562950

6.451911

0.722062

13.984398

 :q27بهبود سهم فروش از طریق مدیریت در طراحی محصول

0.355503

4.160464

: q28کاهش مصرف سوخت و هزینه های آن از طریق آموزش و
توانمند سازی کارکنان

0.737693

11.888125

:q29بهبود سهم فروش از طریق فرهنگ سازی استفاده از محصوالت
تولیدی سبز

0.601265

8.118056

: q30جذابیت محصول برای مشتریان از طریق مدیریت کیفیت در
فروش

0.663175

9.414777

جدول شماره (-)3خالصه نتایج تحلیل عاملی تأییدی مقیاس مورد استفاده
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در جدول شماره  3بارهای عاملی و مقادیر  t-valueهر یک از گویﻪ های مدل
اولیﻪ نشان داده شده است.
براساس نتایﺞ بﻪ دست آمده در جدول شماره  3بﻪ برای اصالح مدل اولیﻪ ،سازه هایی
کﻪ مقدار آمارۀ آنها کمتر از  1.96و همچنین مقدار بارعاملی آنها زیر  0.7می باشد ،حذف
گردید و مدل اصالح شده بﻪ صورت زیر ارائﻪ شد.

شکل شماره ( -)3بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی تأییدی مدل اصالح شده

تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهرهوری سبز

115

شکل شماره (-)4آماره  t-valueمدل اصالح شده

جدول شماره -4خالصه نتایج تحلیل عاملی تأییدی مقیاس مورد استفاده در مدل اصالح شده
متغیر

کد در مدل

مواد سبز

1

انرژی سبز

2

سرمایه
سبز

3

کارکنان
سبز
مدیریت
کیفیت جامع

4
5

گویهها

بارعاملی استاندارد

آماره t

q2
q5
q9
q10
q13
q15
q17
q19
q21
q26
q28
q30

0.848755
0.868805
0.863765
0.796559
0.803981
0.856074
0.813105
0.881830
0.805850
0.837008
0.852509
0.821901

17.060352
23.795452
18.640174
12.484401
8.482976
15.383934
14.612595
34.235525
15.838424
21.572840
25.996143
19.436547
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نتایﺞ جدول شماره  4مقدار بار عاملی و آماره  tمربوط بﻪ هر یک از سازه ها را در
مدل اصالح شده نشان می دهد .مقدار آماره  t-valueهریک کﻪ بزرگتر از مقدار
بحرانی  1/96می باشد نشان دهندۀ مﻌنادار بودن رابطۀ بین سازه ها و متغیرها می باشد.
معیار : R2
 : R2مﻌیاری است کﻪ برای متصل کردن بخﺶ اندازه گیری و بخﺶ ساختاری
مدل سازی مﻌادالت ساختاری بﻪ کار می رود.
 : R2مﻌیاری است کﻪ نشان از تﺄﺛیر یک متغیر برون زا بر یک متغیر درون زا دارد.
سﻪ مقدار  0.33 ، 0.19و  0.67بﻪ عنوان مالک برای مقادیر ضﻌیف ،متوسط و قوی در
نظر گرفتﻪ می شود .مقدار  R2برای متغیرهای برون زا یا مستقل برابر صفر است.
جدول شماره - 5ضریب مسیر و  T-valueبین متغیرها و شاخص ضریب تعیین

مسیر
�������t�����zﺎﻣﻊ  <--ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺒﺰ
�ﺪ������k�����ğﻣﻊ ���k�����l<--
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ  <--ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ���
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ  <--ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺒﺰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻉ

R Square

ﺿﺮﻳﺐ���ﺮ

t-value

0.252185
0.292654
0.198686
0.438150
-1.181675

0.502180
0.540975
0.445742
0.661929
---

5.451471
6.907183
5.001870
9.958441
---

اعتبار درونی متغیرها:
بﻪ برای نشان دادن همسانی یا اعتبار درونی مدل اندازه گیری از شاخص AVE
استفاده شد کﻪ مقادیر باالی  0.5قابل قبول بوده و نشاندهندۀ اعتبار درونی مدل
اندازه گیری می باشد.

تأثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهرهوری سبز
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جدول شماره -6اعتبار درونی مدل (شاخص )AVE
متغیر

AVE

مواد سبز

0.737603

0.858

انرژی سبز

0.690299

0.83

سرمایﻪ سبز

0.689624

0.83

کارکنان سبز

0.696053

0.834

مدیریت کیفیت جامع

0.700958

0.837

AVE

پایایی مرکب مدل: 1
در این شاخص روایی همگرا زمانی وجود دارد کﻪ مقادیر پایایی مرکب از 0.7
بزرگتر بوده و از  AVEنیز بزرگتر باشد .بﻪ عبارتی مقادیر باالی  7.0قابل قبول
می باشد کﻪ اعداد بﻪ دست آمده نشان می دهد مدل از سازگاری درونی باالیی برخوردار
است.
جدول شماره - 7پایایی مرکب مدل
متغیر

پایایی مرکب

مواد سبز

0.848972

انرژی سبز

0.816532

سرمایﻪ سبز

0.816157

کارکنان سبز

0.872750

مدیریت کیفیت جامع

0.875474

1 . Composite Reliability
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روایی تشخیصی در سطح معرف یا بار عرضی:
در این جدول ﭼنانچﻪ بارعاملی متغیر مشاهده پذیر بر روی متغیر پنهان خود ،حداقل
 0.1بیشتر از بار عاملی همان متغیر مشاهده پذیر بر متغیرهای پنهان دیگر باشد ،مدل
اندازه گیری مربوط دارای روایی تشخیصی در سطح سازه اش است .بنابراین با توجﻪ بﻪ
جدول شماره  8مدل اندازه گیری در این پﮋوهﺶ دارای روایی تشخیصی در سطح
سازه اش می باشد.
ج

جدول شماره -8روایی تشخیصی در سطح معرف یا بار عرضی
کد متغیر در مدل

1

2

3

4

5

q2

0.848755

0.410032

0.183904

0.279906

0.416807

q5

0.868805

0.344400

0.420782

0.365205

0.445118

q9

0.308810

0.863765

0.316987

0.483268

0.487662

q10

0.431977

0.796559

0.182387

0.267905

0.406459

q13

0.317850

0.151325

0.803981

0.298881

0.343156

q15

0.277975

0.345821

0.856074

0.452654

0.394810

q17

0.266382

0.318361

0.394918

0.813105

0.490071

q19

0.261164

0.367539

0.352093

0.881830

0.575442

q21

0.408280

0.461138

0.401773

0.805850

0.582121

q26

0.498827

0.515024

0.298698

0.509458

0.837008

q28

0.405008

0.413687

0.412921

0.525758

0.852509

q30

0.356825

0.428111

0.408841

0.625025

0.821901
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روایی تشخیصی در سطح سازه -فورنل الرکر:
ﻃبق این مﻌیار یک متغیر پنهان در مقایسﻪ با سایر متغیرهای پنهان ،باید پراکندگی
بیشتری در بین مشاهده پذیرهای خودش داشتﻪ باشد ،تا بتوان گفت متغیر پنهان مورد
نظر ،روایی تشخیصی باالیی دارد .در واقع باید جذر میانگین واریانس استخراج شده
(√ )AVEهر متغیر پنهان ،باید بیشتر از حداکثر همبستگی آن متغیر پنهان با
متغیرهای پنهان دیگر باشد( .فورنل و الرکر)1981، 1

جدول شماره -9فورنل الکر
انرژی سبز

سرمایه سبز

کارکنان سبز

نام متغیر

مواد سبز

مواد سبز

0.858

انرژی سبز

0.437824

0.830

سرمایﻪ سبز

0.356454

0.307002

0.830

کارکنان سبز

0.377084

0.462505

0.458194

0.834

مدیریت کیفیتجامع

0.502180

0.540975

0.445742

0.661929

مدیریت
کیفیت جامع

0.837

با توجﻪ بﻪ جدول شماره  9کﻪ جذر  AVEبرای هر متغیر از همبستگی آن متغیر
با سایر متغیرها بیشتر است روایی تشخیصی مدل اندازه گیری تﺄیید می شود.
شاخص اشترک
در این شاخص در صورتی کﻪ تمامی مقادیر بﻪ دست آمده برای شاخصCV Com
مثبت باشند ،میتوان گفت مدل ساختاری از کیفیت مناسبی برخوردار است.

1 . Fornell & Larcker
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جدول شماره -10شاخص اشترک ()CV Com
متغیر

CV Com

مواد سبز

0.738306

انرژی سبز

0.687285

سرمایه سبز

0.686564

کارکنان سبز

0.699444

مدیریت کیفیت جامع

0.700471

شاخص های کیفیت مدل ساختاری
کیفیت مدل ساختاری توسط شاخص افزونگی ( )CV Redمحاسبﻪ می شود .این
شاخص نشان می دهد کﻪ آیا مدل توانایی پیﺶبینی را دارد .مقادیر بﻪ دست امده برای
شاخص  CV Redاگر از صفر بزگتر باشند یا بﻪ عبارتی مثبت باشند ،می توان گفت
مدل ساختاری از کیفیت مناسبی برخوردار است .این شاخص فقط برای متغیر درونزای
مدل کﻪ شاخص های آن از نوع انﻌکاسی می باشد کاربرد دارد.
جدول شماره -11شاخص افزونگی ()CV Red
متغیر

CV Red

قدرت پیشبینی

مواد سبز

0.184957

متوسط

انرژی سبز

0.169101

متوسط

سرمایﻪ سبز

0.122616

ضﻌیف

کارکنان سبز

0.307843

متوسط

مقادیر بﻪ دست آمده در جدول ،برای شاخص  CV Redمثبت بوده کﻪ
نشاندهنده کیفیت مناسب مدل میباشد .همچنین سﻪ مقدار  0.15 ،0.02و  0.35برای
این شاخص بﻪ ترتیب بﻪ عنوان مقادیر ضﻌیف ،متوسط و قوی برای  CV Redمﻌرفی
شده اند.
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آزمون کلی مدل
در مدل سازی مﻌادالت ساختاری بﻪ کمک روش  PLSبرخالف روشهای
کواریانس ،محور شاخصی برای سنﺠﺶ کل مدل وجود ندارد ولی شاخص نیکویی
برازش  GOF1توسط تنن هاوس و همکاران پیشنهاد شد (تنن هاوس 2و همکاران،
 .) 2005این شاخص هر دو مدل اندازه گیری و ساختاری را مد نظر قرار داده و بﻪ عنوان
مﻌیاری برای سنﺠﺶ عملکرد کلی مدل بکار میرود .حدود این شاخص بین  0و  1بوده
و وتزلس و همکاران سﻪ مقدار  0.25 ،0.01و  0.36را بﻪ ترتیب بﻪ عنوان مقادیر ضﻌیف،
متوسط و قوی برای  GOFمﻌرفی نمودند (وتزلس 3و همکاران. )2009 ،

این شاخص از ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی 4و متوسط ضریب تﻌیین
 R2میباشد.
جدول شماره -12شاخص ضریب تعیین و شاخص Communality
ﻣﺘﻐﻴﺮ
ﻣﻮﺍﺩ ﺳﺒﺰ
ﺍﻧﺮژی ﺳﺒﺰ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺒﺰ
ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺒﺰ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﺟﺎﻣﻊ
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ :

Communality
0.737603
0.690299
0.689624
0.696053
0.700958
3.514537

R Square
0.252185
0.292654
0.198686
0.438150
-1.181675

1 .Goodness Of Fil
2 . Tenenhaus
3 . Wetzels
4 . Communality
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شاخص  GOFبرای این مدل  0.207بﻪ دست آمد کﻪ نشان دهندۀ مطلوبیت
کلی و برازش متوسط مدل میباشد.
آزمون سؤاالت پژوهش
جدول شماره ( -)13نتایج داده ها

متغیر مستقل

مدیریت کیفیت جامع

متغیر وابسته ضریب همبستگی

سطح معنادری

ضریب مسیر  t-valueنتیجه آزمون نوع رابطه

مواد سبز

0/387

0/000

0.502180

 5.451471تایید

متوسط

انرژی سبز

0/437

0/000

0.540975

 6.907183تایید

خوب

سرمایه سبز 0/606

0/000

0.445742

 5.001870تایید

عالی

کارکنان سبز 0/593

0/000

0.661929

 9.958441تایید

عالی

سئوال اصلی :مدیریت کیفیت جامع ) (TQMﭼﻪ تﺄﺛیری بر بهرهوری سبز ()GP
خواهد داشت؟
دیگر سؤاالت پژوهش:
 oمدیریت کیفیت جامع ﭼﻪ تﺄﺛیری بر مواد (سبز) دارد؟
 oمدیریت کیفیت جامع ﭼﻪ تﺄﺛیری بر انرژی (سبز) دارد؟
 oمدیریت کیفیت جامع ﭼﻪ تﺄﺛیری بر سرمایﻪ (سبز) دارد؟
 oمدیریت کیفیت جامع ﭼﻪ تﺄﺛیری بر کارکنان (سبز) دارد؟
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بر اساس جدول فوق کلیﻪ فرضیات تحقیق تﺄیید شده و مدل ارائﻪ شده در پﮋوهﺶ
برازش داشتﻪ است و آن نیز و مورد تﺄیید قرار گرفتﻪ است.
با توجﻪ بﻪ نتایﺞ برآمده از مدل پﮋوهﺶ مؤلفﻪ مدیریت کیفیت جامع بر بهره وری
سبز تﺄﺛیر مستقیم و مثبت دارد ،بﻪ عبارتی بﻪ برای بهبود و کسب بهرهوری سبز ابزاری
مناسب در خدمت شرکت می باشد.
سؤاالت فرعی این پﮋوهﺶ بﻪ بررسی نحوۀ تﺄﺛیرگذاری مدیریت کیفیت جامع بر
هر یک از مؤلفﻪهای بهرهوری سبز (یﻌنی همان نهاده های سنتی بهروری کﻪ مالحظات
زیست محیطی با آن تلفیق شده است) در شرکت صنایع ریختﻪ گری ایران پرداختﻪ است
کﻪ با توجﻪ بﻪ جدول فوق تمامی این متغیرها بﻪ شکل مثبت و مستقیم بر بهرهوری سبز
تﺄﺛیرگذارند.
بحث و نتیجه گیری
اجرای مدیریت کیفیت جامع ،اهداف مختلفی از قبیل جلب رضایت کامل مشتری با
کمترین هزینﻪ ،درگیری همﻪ کارکنان با هدف حذف خطاها و جلوگیری از ضایﻌات و در
نتیﺠﻪ انگیزش بهتر آنها ،حفظ کیفیت و بهبود مستمر ،ﻃراحی و انتخاب فناوری و
فرآیندهای مناسب تولید ،آموزش عینی کیفیت ،اندازهگیری کار ،توجﻪ بﻪ نقطﻪ بهینﻪ
هزینﻪهای ﭼرخﻪ حیات ،بهرهوری و ارزش افزوده بیشتر و رعایت استانداردهای باالتر را
در بر دارد .سیستم مدیریت کیفیت جامع دارای اصولی شامل تمرکز بر مشتری ،رهبری،
مشارکت کارکنان ،رویکرد فرآیندی ،رویکرد سیستمی بﻪ مدیریت ،بهبود مستمر ،ارتباط
سودمند و دوﻃرفﻪ با تامین کنندگان و تصمیم گیری بر مبنای واقﻌیتهاست.
سؤال اصلی این پﮋوهﺶ بﻪ بررسی تﺄﺛیرگذاری مدیریت کیفیت جامع بر بهرهوری
سبز در شرکت صنایع ریختﻪگری ایران پرداختﻪ است کﻪ مبتنی بر این شاخص هاست،
مدیریت کیفیت جامع (تﻌهد مدیریت عالی ،سنﺠﺶ کیفیت بر اساس ارزیابی مقایسﻪ ای،
مدیریت فرایند؛ ﻃراحی محصول،آموزش کارمند و توانمندسازی ،مدیریت کیفیت فروش،
درگیری و رضایت مشتری) و بﻪ کارگیری نظام مدیریت ،تکنولوژی ها و فنون مناسب و
صحیح برای تولید کاال و ارایﻪ خدمات سازگار با محیط زیست و استفاده بهینﻪ از منابع
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در راستای ایﺠاد کمترین آالیندگی (بﻪ نوعی بﻪ حداقل رساندن ضایﻌات و آلودگی در
ﭼرخﻪ عمر یک محصول یا یک نوع خدمت از ﻃراحی تا مصرف) است پرداختﻪ است.
براساس نتایﺞ بﻪ دست آمده از مدل پﮋوهﺶ ،مؤلفﻪ مدیریت کیفیت جامع بر
بهره وری سبز تﺄﺛیر مستقیم و مثبت دارد ،بﻪ عبارتی صرف زمان و هزینﻪ در پیاده سازی،
اجرا و تداوم برنامﻪ های مدیریت کیفیت جامع سهم بهره وری سبز را ارتقا بخشیده و در
حقیقت جایگاه مدیریت کیفیت جامع با رعایت مالحظات زیستمحیطی در راستای
کسب بهرهوری شرکت های تولید کننده را تبیین می کند و مدیریت ارشد می تواند با در
اختیار داشتن این ابزار در راستای استفاده بهینﻪ از مواد ،حذف ضایﻌات و کاهﺶ
آالیندههای زیستمحیطی بﻪ عنوان عامل تسهیل کننده در کانال فروش کﻪ مزیت
رقابتی در کیفیت و قیمت ایﺠاد می نماید بﻪ بﻪ منظور کسب سود و بهرهوری بیشتر
استفاده نماید.
پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش
-

-

مدیران ارشد سازمان بﻪ ابزار مدیریت کیفیت جامع ﻃی بخشنامﻪ ها و اهداف
راهبردی و عملیاتی ،اهمیت ویﮋه بخشند.
از آنﺠایی کﻪ مشارکت کارکنان اﺛربخشی را افزایﺶ داده و آموزش و
توانمندسازی آنان در جلوگیری از اتالف انرژی ،هزینﻪهای مصرفی را کاهﺶ
می دهد ،اهمیت بﻪ آموزش تخصصی و ارتقای روحیﻪ جمﻌی از جایگاه ویﮋه ای
برخوردار گردد.
سازمان بﻪ استفاده از مواد سبز توجﻪ کند و از مواد بازیافت پذیر کﻪ تبﻌات
زیست محیطی برای جامﻌﻪ و آیندگان ندارد ،استفاده نماید.
مسؤوالن سازمان بﻪ استفاده از انرژی سبز توجﻪ نموده و استفاده از انرژی های
تﺠدیدپذیر را در برنامﻪ ریزی های کالن لحاظ نمایند.
مدیران ارشد در راستای استفاده و جذب سرمایﻪ و منابع سبز کﻪ نقﺶ مهمی در
عرصﻪ تولید دارند ،تالش نماید.
آموزش کاربردی و عمومی را در سطوح مختلف بﻪ برای ایﺠاد ،حفظ و
نگهداری کارکنان سبز کﻪ صیانت از محیط زیست را یک وظیفﻪ و تکلیف
همگانی می دانند با جدیت دنبال نماید.
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Abstract
The aim of this study was to evaluate the effect of comprehensive
quality management on Green Productivity in Iran Casting Industries
Company. A random sample of 115 employees from various executive
and managerial sections was recruited 90 of who were selected to form the
research sample based on Cochran formula, Morgan and Krejcie Table.
The research data were normally distributed and thus were analyzed using
Structural Equation Modelling and parametric tests. Further analysis
confirmed omposite reliability, internal consistency and credibility of the
data, as well as diagnostic validity at the level of structures. The positive
values in the index CV Com verified the suitable quality of the models.
Ultimately, the GOF index of 0.207 was computed. According to
literature, the three values of 0.1, 0.25 and 0.36 are interpreted as weak,
medium and strong, respectively; hence, the GOF index of 0.207 indicated
a moderate fit of the model. Based on the findings from this research,
comprehensive quality management has direct and positive impact on
Green Productiviey.
Key Words:
green productivity, total quality management, Iran
casting industries
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